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2000 Νοσηλευτές 
κατέκλυσαν το 
«Σμαραγδένιο Νησί»
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«Σμαραγδένιο Νησί»

Στις 5 Δεκεμβρίου η 

καρδιά της Νοσηλευτικής 

χτυπάει στη Καστοριά.



Ένα βήμα προς τα εμπρός, ένα βήμα πιο κοντά σας!

Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.
Έδρα: Γκιώνας 1Α, Τ.Κ. 144 51, Μεταμόρφωση, Τ: 210 2020232, Φ: 210 2020775

Η Mavrogenis, εδώ και 3 δεκαετίες, αντιπροσωπεύει 
καταξιωμένους διεθνείς οίκους ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
έχοντας δυναμική πορεία ανάπτυξης.

Νιώθουμε μεγάλη ηθική ευθύνη να βρισκόμαστε πάντα κοντά 
στους λειτουργούς υγείας και τους πελάτες μας, να κατανοούμε 
τις ανάγκες τους, να διαθέτουμε καινοτόμα προϊόντα υψηλής 
ποιότητας και να αναπτύσσουμε υπηρεσίες υποστήριξης που να 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των χρηστών των προϊόντων μας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ
2000 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΤΕΚΛΥΣΑΝ 
ΤΟ «ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΟ ΝΗΣΙ» ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

05

36

40

08

06

15

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ «ΠΟΙΝΗΣ» ΜΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ - ΜΕΙΩΜΕΝΟ 
ΩΡΑΡΙΟ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ -  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΦΥΓΗ

ΤΡΙMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ
Βασ. Σοφίας 117, 11521 Αθήνα
Τηλ.: 210 64 69 802,
Fax: 210 64 69 286
www.pasyno.gr / ΚΩΔ: 8184

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Αριστείδης Δάγλας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αριστείδης Δάγλας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

• Αβραμίδης Γεώργιος 
• Αλμπάνη Ελένη 
• Αρβανίτης Γεώργιος 
• Γαρδίκου Βαρβάρα
• Δάντσιου Μαρία 
• Δραχτίδης Γεώργιος 
• Θεοδωρακοπούλου Ανδριάνα
• Κολώνια Ειρήνη
• Κοντογιάννη Βασιλική 
• Κοσκινάς Παναγιώτης
• Κοτσάτος Νικόλαος 
• Κουμάντου Κωνσταντίνα 
• Κωτσής Απόστολος 
• Λεβέντης Χαράλαμπος
• Μανούσου Αικατερίνη
• Μαντζανάς Μιχάλης
• Μαρνέρας Χρήστος
• Μεταξιώτη Δώρα
•  Μηλάκα Μαρία 
• Μπακέλας Ιωάννης 
• Μπαλιόζογλου Γεώργιος 
• Μπελαλή Κωνσταντία 
• Μπίζας Λάμπρος 
• Παπανδρέου Νικόλαος 
• Πασαλή Χριστίνα 
• Πιστόλας Δημήτρης 
• Πολυκανδριώτης Τζαννής
• Ρουσσόπουλος Αναστάσιος
• Σαληκίδης Δημοσθένης 
• Σκουτέλης Δημήτρης 
• Χονδρού Γεωργία

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ 
ΔΩΡΕΑΝ 

ΣΤΑ ΜΕΛΗ

35

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ



σύγχρονος νοσηλευτής4

47

48

49

50

52

59

60

54

51

46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
ΑΥΤΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΝΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
- ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣΟΝ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 
«ΑΚΟΥΣΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ»

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΥΚΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ 
ΑΣΚΟΥΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΡΔΙΩΝ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ Κ. ΑΝΔΡΙΑΝΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ" ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
"ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ"

ΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 
4600/2019

44ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 45

42
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ43



Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 5

EDITORIAL

Τ ο ερώτημα που θέτει ο τίτλος του άρθρου, 
δεν είναι καθόλου φιλολογικό. Διαχρονικά, 
η Πολιτεία έχει επιλέξει ένα εξαιρετικά δα-

πανηρό και αναποτελεσματικό σύστημα διοίκησης και 
διαχείρισης της δημόσιας υγείας, βασίζοντάς το κατ’ 
αποκλειστικότητα στην υδροκέφαλη ιατρική συντεχνία, 
απονευρώνοντας ταυτόχρονα δεκάδες άλλους κλά-
δους επαγγελματιών, οι οποίοι μοιραία αναλαμβάνουν 
τον επικουρικό ρόλο του παρία.

Σε μια εποχή που η επιστημονική γνώση λύνει πολ-
λά προβλήματα του παρελθόντος και η συστηματοποί-
ηση και οργάνωση της εργασίας ακολουθεί πιστά την 
τεχνολογική αναβάθμιση των διοικητικών και κλινικών 
δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας, είναι τουλάχι-
στον άστοχο να μην «εξαργυρώνεται» η συσσωρευ-
μένη γνώση των Νοσηλευτών από το κράτος και να 
μένουν αναξιοποίητα σπουδαία βιογραφικά με εκατο-

ντάδες μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους. 
Η διεθνής εμπειρία, δείχνει ξεκάθαρα ότι όποιο σύ-

στημα υγείας βασίστηκε στους Νοσηλευτές, όχι μόνον 
ευδοκίμησε, αλλά κατέστη πιο ανθρωποκεντρικό και 
φιλικό προς τον πολίτη. Δεν χρειάζεται να αναλύσου-
με εδώ τις καινοτομίες των Καναδών, των Γάλλων και 
των Βρετανών επιτελών των αντίστοιχων Υπουργείων 
Υγείας, ούτε είναι απαραίτητο να ανακαλύψουμε εκ 
νέου την πυρίτιδα. Αυτό που χρειάζεται όμως, είναι η 
άμεση αφύπνιση των υπευθύνων που χαράσσουν την 
πολιτική υγείας των κομμάτων του ελληνικού κοινο-
βουλίου και η υιοθέτηση της εξωστρέφειας των εταί-
ρων μας, τόσο στην ευρωπαϊκή ένωση όσο και στην 
αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Ο αυτιστικός τρόπος διοίκησης της δημόσιας υγεί-
ας, πρέπει κάπου εδώ να τελειώσει. Ο ρόλος της ανα-
βάθμισης του ΕΣΥ, ανήκει πλέον στους Νοσηλευτές. 
Ας τολμήσουν αυτοί που πρέπει.

Η Πολιτεία θέλει τους Νοσηλευτές 
επιτελείς ή επίκουρους;

Γράφει ο 
Αριστείδης Δάγλας,

Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
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Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, το 
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος «Αγωγή Υγείας μέσω του 

Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας», για το 
σχολικό έτος 2018-2019. 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 48 Σχολικές 
Μονάδες και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, και 23 Σύλλογοι Γονέων και 
Κηδεμόνων πανελλαδικά (Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάν-
νινα, Βέροια, Μυτιλήνη, Ηλεία, Βόνιτσα, Άρτα).

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε ΔΩΡΕΑΝ για όλους 
τους συμμετέχοντες, με την Εθελοντική Συμμετοχή 
Εξειδικευμένων Κοινοτικών και Κλινικών Νοση-
λευτών απ’ όλη την επικράτεια.

Οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 2000 και ενη-
μερώθηκαν - εκπαιδεύτηκαν ενδελεχώς για τις πρώ-
τες βοήθειες (αιμορραγίες, τραύματα, κατάγματα, επι-
ληπτικές κρίσεις, αλλεργίες, εγκαύματα, λιποθυμία, 
πνιγμό – πνιγμονή), την καρδιοαναπνευστική αναζω-
ογόνηση, τη θέση ανάνηψης, τους εμβολιασμούς, τα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τον εθισμό στο 

διαδίκτυο, την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ και του κα-
πνού, το σακχαρώδη διαβήτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει 
όλους τους Νοσηλευτές, οι οποίοι πρόσφεραν απλό-
χερα τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, προς όφελος 
των πολιτών, ώστε να είναι σε θέση να μπορούν να 
αντιμετωπίζουν με κριτική σκέψη αλλά και πρακτι-
κά τυχόν προβλήματα υγείας, απευθυνόμενοι πάντα 
στους επαγγελματίες υγείας. Παράλληλα δε, το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα έρχεται να αναδείξει το σημαντικό 
έργο, το οποίο επιτελούν τόσο οι Κοινοτικοί Νοσηλευ-
τές, όσο και οι Κλινικοί Νοσηλευτές, ως προασπιστές 
της Δημόσιας Υγείας όλων των πολιτών.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
«Αγωγή Υγείας μέσω του 
Σχολείου, της Οικογένειας,  
της Κοινότητας 2018-19»

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ

2000 Νοσηλευτές 
κατέκλυσαν το «Σμαραγδένιο 
Νησί» στο μεγαλύτερο 
Πανελλήνιο Επιστημονικό 
Συνέδριο Υγείας

Ολοκληρώθηκαν στις 11 Μαΐου 2019, οι εργασίες 
του 12ου Πανελλήνιου Επιστημονικού & Επαγ-
γελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, της Ένω-

σης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
από τις 8 – 11 Μαΐου 2019, για δεύτερη φορά μετά το 
2009, στο σμαραγδένιο νησί της Ρόδου. Το συνέδριο 
συνδιοργανώθηκε με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
και τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του 
Ε.Ο.Φ. και του Σ.Φ.Ε.Ε.. Η παρακολούθηση του επιστημο-
νικού προγράμματος και η συμμετοχή των συνέδρων στα 
κλινικά φροντιστήρια, ειδικά σεμινάρια και workshop, 
μοριοδοτήθηκαν με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτι-
κής Εκπαίδευσης από την Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με την κείμε-
νη νομοθεσία.

Η συμμετοχή των Νοσηλευτών ήταν αθρόα, καθώς 
υπήρξε εκπροσώπηση Νοσηλευτών απ’ όλα τα νοσοκο-
μεία και τις υπηρεσίες υγείας από κάθε πόλη της Ελλά-
δας. Εξ’ ίσου σημαντική ήταν και η διεπιστημονική πα-
ρουσία επιστημόνων από το χώρο της Υγείας, τόσο από 
την Ελλάδα, όσο και από Ευρωπαϊκές χώρες. Ξεχωριστή 
παρουσία είχε για ακόμη μια φορά η συμμετοχή των συ-
ναδέλφων Νοσηλευτικών Λειτουργών και Φοιτητών Νο-
σηλευτικής από την Κύπρο, οι οποίοι συμμετείχαν στις 
εργασίες του συνεδρίου με εκπροσώπους τους (κ. Ιωάν-
νη Λεοντίου, Πρόεδρο ΠΑΣΥΜΝ και κ. Παναγιώτη Γεωρ-
γίου, Γενικό Γραμματέα ΠΑΣΥΝΟ).

Κατά την τελετή έναρξης, έλαβαν Τιμητικό Έπαινο για 

το ήθος, τον αλτρουισμό και την ανιδιοτέλεια, την οποία 
επέδειξαν, προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, 
κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής, 
για την περίοδο 29 Ιουλίου έως 16 Αυγούστου 2018, 
οι εργαζόμενοι από το Κέντρο Υγείας Ραφήνας, το Ιασώ 
Παίδων, το Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», το Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» 
και το Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός». Επίσης, έλαβαν Τιμητικό 
Έπαινο για το ήθος, τον αλτρουισμό και την ανιδιοτέλεια 
του Νοσηλευτικού Προσωπικού, ως προς την παροχή υπη-
ρεσιών υγείας, για την κάλυψη των ανθρωπιστικών και 
υγειονομικών αναγκών των προσφύγων από την έναρξη 
της προσφυγικής κρίσης, οι Διευθύνσεις Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών από το  Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βο-
στάνειο», το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», το 
Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» και το 
Γενικό Νοσοκομείο Κω « Ο Ιπποκράτης».

Πριν την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου, πραγματο-
ποιήθηκε ταυτόχρονα σε 3 αίθουσες, μέσω Workshops, 
το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο Σχολείο «Πρώτες 
Βοήθειες στο σχολικό περιβάλλον», σε συνεργασία με 
τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας – Δευτροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Δωδεκανήσου και το Κολλέγιο Ρόδου, στο 
οποίο συμμετείχαν 125 εκπαιδευτικοί, ενώ υπήρξε και 
παράλληλη μετάδοση του προγράμματος μέσω skype με 
εκπαιδευτικούς από το Γυμνάσιο Λ.Τ. Χάλκης «Σωκρά-
της Φανουράκης».  

Το επιστημονικό πρόγραμμα ήταν απόλυτα συνυφα-
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σμένο με τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της υγείας, 
καλύπτοντας ολιστικά και εμπεριστατωμένα, όλα τα εκ-
παιδευτικά επίπεδα της νοσηλευτικής επιστήμης, ξεκινώ-
ντας από την προπτυχιακή εκπαίδευση έως την ανώτα-
τη μεταπτυχιακή – διδακτορική εκπαίδευση και κλινική 
άσκηση των νοσηλευτών. Διακεκριμένοι επιστήμονες 
από τον νοσηλευτικό ακαδημαϊκό - κλινικό χώρο, καθώς 
και διακεκριμένοι επιστήμονες από το χώρο της υγείας 
συνέβαλαν, ώστε να διασφαλιστεί η διεπιστημονικότη-
τα και το πνεύμα της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελ-
ματιών υγείας και να μεταλαμπαδεύσουν τη νέα γνώση 
τόσο στους εκκολαπτόμενους νοσηλευτές, όσο και στους 
κλινικούς νοσηλευτές. Το γεγονός αυτό διαπιστώθηκε, 
καθώς σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, οι αί-
θουσες ήταν κατάμεστες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι 
σύνεδροι παρέμεναν εντός και πέραν του προγραμματι-
σμένου ωραρίου του επιστημονικού προγράμματος. Πιο 
συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν:

2 Ειδικά Φροντιστήρια: «Μέθοδοι μικροδιδασκαλίας 
και τεχνικές παρουσιάσεων σε εκπαιδευτές εκπαίδευσης 
νοσηλευτών», «Μελέτη περιπτώσεων ποινικής και πει-
θαρχικής ευθύνης νοσηλευτών».

2 Κλινικά – Βιωματικά – Διαδραστικά  Φροντιστήρια: 
«Στάσεις και αντιστάσεις στην αλλαγή», «Η προσωπική 
ενδυνάμωση ως απάντηση στη διαχείριση εργασιακών 
δυσκολιών» - Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων "ΔΙΟΔΟΣ".

4 Σεμινάρια: Πιστοποιημένο Σεμινάριο από την Ελ-
ληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης 
(Ε.Ε.ΚΑ.Α.) - «Βασικές Πρώτες Βοήθειες»,  (2) Πιστοποι-
ημένα Σεμινάρια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωο-
γόνησης (ERC) και την Ε.Ε.ΚΑ.Α. -  «Βασική Υποστήριξη 
της ζωής και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή 
(BLS/AED)», «Κριτική Σκέψη και Επιστήμες Υγείας»

18 Κλινικά Φροντιστήρια, στα οποία ενώ είχαν συ-
μπληρωθεί οι συμμετοχές προσυνεδριακά, η επιθυμία 
πολλών συνέδρων για συμμετοχή, ώθησε τους Συντονι-
στές των προγραμμάτων, στην υπερκάλυψη αυτών. Συ-
γκεκριμένα:

«Βέλτιστες πρακτικές βασισμένες σε ενδείξεις στη 
χορήγηση εμβολίου» - ΜΠΣ Κοινοτικής Νοσηλευτικής 
και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας, ΠΑΔΑ,  «H ορθή 
χορήγηση οξυγόνου και τα κατάλληλα μέσα χορήγη-
σης ανά περίπτωση», «Αναγνωρίζοντας το Καρδιο-
γράφημα», «Εθισμός στο διαδίκτυο και οι περιπτώσεις 
παραβατικής συμπεριφοράς μεταξύ παιδιών – εφήβων 
– ενηλίκων. Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προ-
στασίας Προσωπικών Δεδομένων» - Επιστημονικός Το-
μέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας Ε.Ν.Ε., «Εκπαίδευση 
των επαγγελματιών υγείας στην αντιμετώπιση και δια-
χείριση επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς ασθενών 
στις υπηρεσίες υγείας – Τεχνικές αποκλιμάκωσης» 
-  (Επιστημονικός Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγεί-
ας Ε.Ν.Ε., «Τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης 
(EFT) στην επίλυση των εργασιακών συγκρούσεων» - 
ΜΠΣ Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημό-
σιας Υγείας, ΠΑΔΑ, «Αναγνώριση τύπων καταπληξίας 
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και έγκαιρη αντιμετώπισή τους στο Τ.Ε.Π.» - Ελληνική 
Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης,  «Δι-
αχείριση ασθενών σε γενικά τμήματα νοσοκομείου» 
- Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογό-
νησης, «Η παρακινητική συνέντευξης (Motivational 
interviewing) ως εργαλείο για την τροποποίηση συ-
μπεριφοράς», «Οργανωσιακή Κουλτούρα, η αδήριτη 
αλλαγή στις Υπηρεσίες Υγείας», «Διαχείριση Αεραγω-
γού - Χρήση Υπεργλωττιδικών Συσκευών 2ης γενιάς» 
-  Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνη-
σης, «Δύσκολοι Ασθενείς του ΟΚΑΝΑ – Ιδιαιτερότητες 
νοσηλευτικής φροντίδας των εξαρτημένων σε κλινικές 
γενικών νοσοκομείων» - ΟΚΑΝΑ, «Η σωστή μέτρηση 
σακχάρου αίματος στον υπολογισμό της ινσουλίνης και 
στην καλή ρύθμιση του Σ.Δ.τ.1 στα παιδιά», «Νοση-
λευτική ευθύνη στη χορήγηση Αναστολέων της Τυρο-
σινικής Κινάσης» - Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής 
Νοσηλευτικής Ε.Ν.Ε., «Διαδραστική Βρογχοσκόπηση» 
- Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής 
Ε.Ν.Ε. – Γ.Α.Ν.Π. Μεταξά, «Σχεδιασμός και υλοποίηση 
των Προγραμμάτων Ταχείας Ανάρρωσης (Enhanced 
Recovery Programs after Surgery - ERAS) ασθενών 
που θα υποβληθούν σε μείζονες χειρουργικές επεμβά-
σεις», «Μαθαίνοντας τις λειτουργίες και τη χρήση του 
απινιδιστή», «Άμεση Υποστήριξη της ζωής: ανανεώνο-
ντας τις γνώσεις» - Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

25 Διεπιστημονικές Διαλέξεις στις οποίες συμμετεί-
χαν καταξιωμένοι επιστήμονες από το χώρο της υγείας, 
καθώς και επιστημονικοί φορείς: Ελληνική Εταιρεία Καρ-
διοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, Ελληνική Εταιρεία 
Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, Καινοτομία Οι-
κονομοτεχνικοί Σύμβουλοι Α.Ε., καθώς 

1 Δορυφορική Διάλεξη: «Η χρήση της Αλλαντοτοξί-
νης στη Νευρολογία και ο ρόλος του Νοσηλευτή»

1 Δορυφορικό Συμπόσιο: «Τα οφέλη που προσφέρει 
η υποδόρια χορήγηση σκευασμάτων για τον καρκίνο του 
μαστού σε ασθενείς, επαγγελματίες υγείας και στο σύ-
στημα υγείας»

20 Στρογγυλές Τράπεζες στις οποίες συμμετείχαν 
καταξιωμένοι επιστήμονες από το χώρο της υγείας, κα-
θώς και επιστημονικοί τομείς και Προγράμματα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών: ΜΠΣ Κοινοτικής Νοσηλευτικής και 
Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας – ΠΑΔΑ, Επιστημονικός 
Τομέας Νευρολογικής Νοσηλευτικής Ε.Ν.Ε., Επιστημονι-
κός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής Ε.Ν.Ε., Επιστη-
μονικός Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, Κεντρι-
κή Διοίκηση Ε.Ν.Ε., Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, 
ΠΜΣΤραύματα & Έλκη, Θεραπεία – Φροντίδα - ΠΑΔΑ

166 Αναρτημένες Ανακοινώσεις και 147 Ελεύθε-
ρες Ανακοινώσεις. 

Κατά την τελετή λήξης του συνεδρίου απονεμήθηκαν 
τα ακόλουθα βραβεία για τις καλύτερες επιστημονικές 
εργασίες:

1ο Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας: «Η 
προκαλτσιτονίνη ως αξιόπιστος δείκτης για την έγκαιρη 
αντιμετώπιση λοίμωξης. Έλεγχος ευαισθησίας σε θετικές 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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καλλιέργειες αίματος & βρογχικών εκκρίσεων. Μέτρα 
πρόληψης για τη διασπορά μικροβίων σε βαρέως πάσχο-
ντες»,  Καρτσωνάκη Μαρία, Χανιωτάκη Καλλιόπη, Κων-
σταντινίδη Αγγελική, Γεωργόπουλος Δημήτριος, Ψαρο-
λογάκης Χαράλαμπος

2ο Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής Ανασκό-
πησης: «Κατάχρηση αντιβιοτικών: ένα πρόβλημα δημό-
σιας υγείας στην κοινότητα», Φάρος Αναστάσιος, Καρ-
βούνη Λουκία, Νταλή Ελένη

3ο Βραβείο πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης 
ανακοίνωσης (e– poster): «Οι εμπειρίες των ασθενών 
που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ»,  Μυρσίνη Κελεπούρη, Σί-
σκου Όλγα, Γαλάνης Πέτρος, Κωνσταντακοπούλου Ολυ-
μπία, Καϊτελίδου Δάφνη

4ο Βραβείο πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών: «Επί-
δραση της μουσικοθεραπείας σε αυτιστικά παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας» Παπανικήτα - Μιχαλάκου Μαρία

Ειδική διάκριση εφαρμογής τεχνογνωσίας στις Υπη-
ρεσίες Υγείας: «Εφαρμογή αντιμικροβιακού χαλκού για 
την προάσπιση της δημόσιας υγείας - εμπειρία 10 ετών»,   
Ευσταθίου Πάνος, Μανωίδου Ζαχαρούλα, Κουσκούνη 
Ευαγγελία, Ευσταθίου Ανδρέας, Καραγεώργου Αικατε-
ρίνη.

Ακόμη, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ειδικής 
κάρτας προνομίων για τα μέλη της Ε.Ν.Ε., η οποία εξα-
σφαλίζει ετήσιες εκπτώσεις σε περισσότερα από 300 
επιχειρήσεις.  

Το 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό 
Νοσηλευτικό Συνέδριο, ήταν κατά την κοινή αποδοχή των 
2000 συνέδρων απόλυτα επιτυχημένο. Στο τετραήμερο 
επιστημονικό πρόγραμμα αναπτύχθηκαν ενδελεχώς πολ-
λά φλέγοντα θέματα από το χώρο των υπηρεσιών υγείας, 
ενώ η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματι-
ών υγείας, σε συνδυασμό με το διεπιστημονικό πνεύμα 
και τη θεματολογία του επιστημονικού προγράμματος, 
έθεσαν ακόμη υψηλότερα τον πήχη για το 13ο Πανελ-
λήνιο και 11ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελ-
ματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, τόσο σε οργανωτικό, όσο 
και σε επιστημονικό επίπεδο.

Πέραν του επιστημονικού προγράμματος, οι σύνεδροι 
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ιδιαίτερο πολιτι-
σμικό δρώμενο, το οποίο διοργανώθηκε αποκλειστικά 
για το συνέδριο της Ε.Ν.Ε. και αφορούσε τη Θεατρική 
Παράσταση του ταλαντούχου συγγραφέα, ηθοποιού και 
σκηνοθέτη Μανώλη Αντώνογλου: "Οι Μέγαιρες", από 
το Συμιακό Θέατρο του Συλλόγου Συμιακών Ρόδου «Ο 
ΓΛΑΥΚΟΣ». 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος, της Οργανωτικής και της Επιστη-
μονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, θα θέλαμε να ευχα-
ριστήσουμε θερμά, όλους τους συμμετέχοντες για την 
παρουσία τους και να ανανεώσουμε εκ νέου τη συνά-
ντησή μας, στο 13ο Πανελλήνιο & 11ο Πανευρωπαϊκό 
Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο θα πραγμα-
τοποιηθεί το 2020.
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Συνδεθείτε με τις Γραμμές  
της Κλινικής Αριστείας
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2 [ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2019]

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αγαπητοί μας συνάδελφοι και φίλοι,
Η ιστορική πόλη της Καστοριάς θα φιλοξενήσει φέτος το επετειακό 20ο 
Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, μια ευρύτατη 
παμμακεδονική συγκέντρωση των Νοσηλευτών της χώρας σε ένα μέ-
ρος που εκτός της εκθαμβωτικής του ομορφιάς, διαθέτει μια σημαντική 
πολιτιστική κληρονομιά. 
Η διαχρονική αίγλη της πόλης, όπως μαρτυρούν τα βυζαντινά της κειμή-
λια, τα αρχοντικά και οι μεγαλόπρεποι ναοί της, δεν έχει χάσει τίποτα απ’ 
τη λάμψη της στο διάβα των αιώνων. Μέσα σε αυτό το κάδρο του απαρά-
μιλλου φυσικού κάλλους,  θα εκτυλιχθεί μια τετραήμερη πολυεπίπεδη 
συζήτηση για τα ζητήματα που απασχολούν τους χιλιάδες συναδέλφους 
μας, σε συνδυασμό με την απόλαυση των ελκυστικών θέλγητρων της 
μακεδονικής φύσης.  
Σας περιμένουμε όλους. 

Με εκτίμηση, 
Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Αριστείδης Δάγλας

Καλωσόρισμα προέδρου
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3[ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2019]

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΑΜΙΑΣ: 
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: 

ΜΕΛΗ:

Προέδρος
Αντιπρόεδροι

ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Γ.Ν.Ν. «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Γ.Ν.Α. ΕΛΠΙΣ»
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ «Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ»
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, «Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ»
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Π.Ν. ΡΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ»
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, «Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΚΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ» 
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Ψ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ, «Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ»
ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, «ΤΖΑΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Κουράκος Μιχαήλ
Μπαρουξής Δημήτριος
Πολυκανδριώτης Τζαννής
Σιδηράς Γεώργιος

Αβραμίδης Γεώργιος
Αλμπάνη Ελένη
Βενέτη Αικατερίνη
Βόρδου Παρασκευή
Γιάγκου Ευτυχία
Γιαννοπούλου Ευδοξία
Θεοδωρακοπούλου Ανδριάννα
Κακλαμάνου Ευδοκία
Καμπισιούλη Ευσταθία
Καυκιά Θεοδώρα
Κοντού Βασιλική
Κουλούρη Αγορίτσα
Κριτσωτάκης Γεώργιος
Λάζος Γαβριήλ
Μαντζανάς Μιχαήλ
Μαρνέρας Χρήστος

Μηλάκα Μαρία
Μήτση Αλεξάνδρα
Μπελαλή Κωνσταντία
Μπίζας Λάμπρος
Μωΰσογλου Ιωάννης
Πασαλή Χριστίνα
Πεσιρίδης Θεόδωρος
Πολυμέρη Κωνσταντίνα
Πουλημενάκου Γεωργία
Πρεβύζη Ευαγγελία
Σαρίδη Μαρία
Στεργιάννης Παντελής
Υφαντής Άρης
Χριστοδούλου Ελένη
Χρυσοβιτσάνου Χρυσούλα

Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδροι: 

Δάγλας Αριστείδης
Ρουσόπουλος Αναστάσιος
Χονδρού Γεωργία
Μεταξιώτη Θεοδώρα

Αραποστάθη Κανέλλα
Αρβανίτης Γεώργιος
Βαρύτης Αθανάσιος
Βεργαδή Ευτυχία
Γιαννοπούλου Αθανασία 
Δαμούλαρη Μαρίκα
Δεληδάκη Αθηνά
Δόντσιος Γεώργιος
Δράκου Ελένη
Δραχτίδης Γεώργιος
Ζουρνατζή Σοφία
Θεοχάρη Αθηνά
Καραβασίλη Μαρία
Καραγιάννη Αναστασία
Καργιώτης Χρήστος
Κιούσης Νικόλαος
Κολώνια Ειρήνη
Κοσκινάς Παναγιώτης
Κουπίδου Αλεξάνδρα
Κούρτης Γεώργιος
Κωνσταντινίδου Άννα
Κωστίκου Μαρία
Κωστορρίζος Αριστείδης
Κωτσής Απόστολος
Λαλαγιάννη Γεωργία
Λεβέντης Χαράλαμπος
Λυμπεροπούλου Γεωργία
Λύτρα Αθανασία
Μάρκου Αριστείδης

Μιτσικάρης Αλέξανδρος
Μπακέλα Παρασκευή
Μπαλιόζογλου Γεώργιος
Μπάρκας Συμεών
Μπαστούνη Ελισάβετ
Μπλιώνα Ελισάβετ
Νεαρχάκος Νικόλαος
Νιανιόπουλος Κωνσταντίνος
Ντάτση Ελένη
Ξανθόπουλος Θεόδωρος
Παπαδημητρίου Χρήστος
Παπανδρέου Νικόλαος
Πιστόλας Δημήτριος
Ποντισίδης Γεώργιος
Ρίζος Νικόλαος
Σάββα Χριστίνα
Σαληκίδης Δημοσθένης
Σκουτέλης Δημήτριος
Στούκα Χρυσούλα
Τζιάτζιος Αθανάσιος
Τζιαφέτα Μαρία
Τζιτζίκος Γεώργιος
Τόγιας Αθανάσιος
Τολίκας Κωνσταντίνος
Τούσης Ευθύμιος
Τριπόδης Γεώργιος
Τσιλινίκου Μαρία
Φούτου Γραμματή  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέλη:
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδροι: 

Καραλιόλιου Καλλιόπη 
Βύρλιος Κωνσταντίνος
Θεολογίδου Ειρήνη
Μπαμπούλης Βασίλειος

Αδάμου Στυλιανή
Αθανασιάδης Θεοφύλακτος
Ακριτίδης Αλέξανδρος
Αλγουδέλη Μαρία
Αποστολίδου Βασιλική
Βαλκάνης Θωμάς
Βαμβακούσης Νεκτάριος
Βλάχου Ευαγγελία
Βόδας Κωνσταντίνος
Βύρου Αικατερίνη
Γιάγκου Αναστασία 
Γιαννακοπούλου Πηνελόπη
Γκουζιώτη Στυλιανή
Γκουλιαβέρας Βασίλειος
Γοτουχίδου Βιργινία
Γρηγοράτου Χρυσούλα
Δάφα Ευαγγελία
Δούφα Μαρία
Έξαρχου Χαρίκλεια
Ζαμπέρτση Παρασκευή
Ζαχαρτζή Φωτεινή
Ζηβόντση Αικατερίνη
Ιντζίδου Ευδοξία
Ιωακειμίδου Σοφία
Καλογιάννη Βασιλική
Καλούδη Καλλιόπη
Καμπέρη Θεοδώρα 
Καραθανάση Αργυρώ 
Κατίδου Ελένη
Κεσίδου Σοφία

Κιαμήλη Ελένη
Κιτμιρίδου Ελένη
Κουιρουκίδου Ζωή
Κυβεντίδου Πηνελόπη
Μαλάμα Αλεξάνδρα
Μικροπούλου Κωνσταντίνα
Μιχαλοπούλου Αλεξία
Μπακόλα Μαγδαληνή
Μπάρκα Λαμπρινή
Μπασούρη Χριστίνα
Μπερντένη Αικατερίνη
Ναούμ Ζήσης
Νασιάδου Ευδοκία
Νικολάου Άννα
Ντούκα Βασιλική
Σιαφαρίκα Γιαννούλα
Σιώμου Νίκη
Στάιου Μαρία
Σταυρίδου Βασιλική
Τασιοπούλου Αλίκη
Τερζοπούλου Κλεονίκη
Τζήμα Πηνελόπη
Τοπαλοπούλου Ειρήνη
Τριγωνίδου Ελένη
Φαρσαλιώτη Θεοδώρα
Φιλίππου Ευαγγελία
Χασιώτη Αναστασία
Χατζηαγοράκη Κρυσταλλία
Χατζημάγιογλου Γεώργιος
Χιάμπου Ελένη

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέλη:
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Απίστουλας Δημήτριος
Αποστολάρα Παρασκευή
Αρβανίτη Μαρία
Βλάχου Ευγενία
Δρακοπούλου Μαριάννα
Ζήσης Σιδέρης
Καλοκαιρινού Αθηνά
Καραχάλιου Φενέλη
Κεϊμαλή Ελένη
Κελέση Μάρθα
Κουτής Χαρίλαος

Κυριακόπουλος Διονύσιος
Μαρβάκη Χριστίνα
Μηνασίδου Ευγενία
Μπαμπάτσικου Φωτούλα
Κυριόπουλος Ιωάννης
Μπαρμπούνη Αναστασία
Μπέλλου Παναγιώτα
Μπουρμπούλη Αγγελική
Νταβώνη Γιαννούλα
Νταφογιάννη Χρυσούλα
Παλητζήκα Δήμητρα

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 

Παπαθανασίου Ιωάννα

Ρόκα Βασιλική

Σαπουντζή - Κρέπια Δέσποινα

Σιμάτος Γεώργιος

Τρουπής Θεόδωρος

Τσίου Χρυσούλα

Τσούγια Παναγιώτα

Φασόη Γεωργία

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιστημονικές Πληροφορίες
 Οδηγίες Υποβολής Επιστημονικών Εργασιών

  Η περίληψη εργασίας υποβάλλεται σε αρχείο word.doc 97-2003 ή νεότερο μέσω του δελτίου 

υποβολής περίληψης εργασίας το οποίο θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου www.
pasyno2019.gr

   Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (25/10/2019) δεν θα γίνονται δεκτές.

   Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

εκτός του ενδεδειγμένου δεν θα γίνονται δεκτές.

   Ένας τουλάχιστον εκ της συγγραφικής ομάδας της εργασίας, θα πρέπει ταυτόχρονα με την αποστο-

λή της περίληψης του, να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγραφή του στο συνέδριο.

   Μετά την υποβολή της περίληψης της εργασίας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει ηλε-

κτρονικώς βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση 

μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης σε διάστημα πέντε ημερών παρακαλούμε να επικοινωνήσε-

τε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 52 44 760 ή μέσω email στο abstracts@
pasyno2019.gr.

   Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικώς στους υπευθύνους 

για την αλληλογραφία συγγραφείς μέχρι τις 22/11/2019.

   Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής (25/10/2019). Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψε-

ων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.

   Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστη-

μονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
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   Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.  

Η γραμματεία του Συνεδρίου είναι στη διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πλη-

ροφορία.

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών έως 25.10.2019

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης 
του κειμένου της περίληψης.

 Οδηγίες Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών

   Στην ανασκόπηση δε δύναται να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική εργα-

σία πάνω από 7 συγγραφείς (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).

   Η δομή της περίληψης ερευνητικής εργασίας και ανασκόπησης θα πρέπει να αναλύεται σε ευδι-

άκριτες παραγράφους ως εξής:

   Εισαγωγή - Σκοπός - Μεθοδολογία - Αποτελέσματα - Συμπεράσματα – Λέξεις Κλειδιά 

Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος 

τίτλος της π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Λέξεις 
Κλειδια

   Σε περίπτωση ηλεκτρονικά αναρτημένης ανακοίνωσης (e - poster), ισχύουν τα παραπάνω ανάλογα 

με την περίπτωση (ανασκόπηση ή ερευνητική εργασία) ενώ θα πρέπει να αναγράφεται και η σχετική 

(ενδεικτική) βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της 

εργασίας τους.

   Το όριο των λέξεων του κειμένου της περίληψης είναι οι 350 λέξεις.

   Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word A4 (21εκ. x 29,7εκ.) 

   με περιθώρια 2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά αριστερά.

   Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφοποιημένο σε 

μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).

   Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες, έντονη γραφή 

(bold) και κεντρική στοίχιση.

   Αμέσως κάτω από τον τίτλο θα πρέπει να ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων.

   Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτή-

ρες, και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επίθετο (π.χ. Αντώνιος 
Παπαδόπουλος και όχι Α. Παπαδόπουλος).

   Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη θα πρέπει να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα 

αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο κέντρο προέλευσης καθώς και στην πόλη του εκάστοτε συγγραφέα. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

 1. Νοσηλευτής, Γ. Ν. Πάτρας «Ο Αγ. Ανδρέας»

 2. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη, ΜΕΘ, Π. Ν. Ιωαννίνων

   Το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να παρουσιάσει την εργασία, θα πρέπει να είναι υπογραμμι-
σμένο (Underlined) και με έντονη γραφή (bold)

 π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

  Το κείμενο δύναται να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα, με τον όρο ότι 

αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δεν θα ξεπερνά 

τις 350 λέξεις συνολικά (μόνο κείμενο όχι ονόματα και ιδρύματα).

  Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τις 

παραπάνω προδιαγραφές.

  Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία 

των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

1. Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του λάρυγγα προκαλεί διάφορα σωματικά, αλλά και ψυχοκοινωνικά προβλή-

ματα στους ασθενείς, οι οποίοι συχνά βιώνουν έντονο άγχος και εμφανίζουν κατάθλιψη.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης που βιώνουν 

οι ασθενείς με καρκίνο του λάρυγγα, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε ολική ή μερική λαρυγγεκτομή, 

συγκρίνοντας τρεις ομάδες με διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά.

Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια συγχρονική αναλυτική μελέτη, τον πληθυσμό της οποίας αποτέλε-

σαν 168 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε μεγάλα δημόσια Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσα-

λονίκης. Οι 65 ασθενείς (38,7%), υποβλήθηκαν σε ολική λαρυγγεκτομή, (ομάδα Α), οι 63 ασθενείς 

(37,5%) σε μερική λαρυγγεκτομή ή άλλου είδους θεραπεία, όπως ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία 

με διατήρηση της φωνής (ομάδα Β) και οι 40 ασθενείς (23,8%) σε ολική λαρυγγεκτομή και απώλεια 

της φωνής, οι οποίοι όμως επιπλέον συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτοφροντίδας (ομάδα 

Γ). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία: α) ερωτηματολόγιο δημο-

γραφικών δεδομένων και κλινικών χαρακτηριστικών, β) Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης της Κατάθλιψης 

(SRDS- Zung) και γ) Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης του Άγχους (SRΑS-Zung). Η στατιστική ανάλυση πραγ-

ματοποιήθηκε με το Στατιστικό Πακέτο SPSS15, για τις δοκιμασίες MannWhitney U Test, Kruskal-

Wallis Test και Chi-square test.

Αποτελέσματα: Συνολικά, το 9,6% και το 19% των ασθενών του δείγματος βίωνε συμπτώματα αγ-

χώδους και καταθλιπτικής διαταραχής αντίστοιχα, με υψηλότερο ποσοστό για τους ασθενείς που υπο-
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βλήθηκαν σε ολική λαρυγγεκτομή (ομάδα Α). Οι ασθενείς των ομάδων Β και Γ εμφάνιζαν λιγότερο άγ-

χος και κατάθλιψη σε σύγκριση με την ομάδα Α (p<0,05). Δεν υπήρχε ωστόσο διαφορά, για τα επίπεδα 

άγχους (p=0,222) και κατάθλιψης (p=0,198) μεταξύ των ασθενών των ομάδων Β και Γ.

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ολική λαρυγγεκτομή βιώνουν υψηλά επίπεδα 

άγχους και κατάθλιψης. Φαίνεται ότι, παρεμβάσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα αυτοφροντίδας, 

μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του άγχους και την πρόληψη της κατάθλιψης που προκαλεί η 

τραυματική εμπειρία της λαρυγγεκτομής.

Λέξεις - Κλειδιά: Άγχος, αυτοφροντίδα, καρκίνος λάρυγγα, κατάθλιψη, λαρυγγεκτομή

Σύνολο λέξεων: 299

2. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥ-

ΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Μαρία Αναγνώστου3, Ελένη Αποστόλου4

1. Ψυχολόγος, Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

2. Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

3. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

4. Μαία, MSc, Π.Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου»

Εισαγωγή: Η έννοια της επιθυμίας απόκτησης παιδιού εμφανίστηκε όταν άρχισε να γίνεται ευρεία 

χρήση της φαρμακευτικής αντισύλληψης όπου τα ζευγάρια άρχισαν να προγραμματίζουν εάν και πότε 

επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά. Παρά τις υπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις όσον αφορά στην 

επιθυμία απόκτησης παιδιού, οι έρευνες στο πεδίο αυτό είναι ελάχιστες. Πιο συγκεκριμένα, το ενδι-

αφέρον των ερευνητών εστιάζεται κυρίως στα κίνητρα αναπαραγωγής των υπογόνιμων ζευγαριών, 

καθώς η εμπειρία της υπογονιμότητας τα ωθεί να αναλογιστούν την επιθυμία τους αυτή.

Σκοπός: Η διερεύνηση του βιώματος της επιθυμίας απόκτησης παιδιού, μητέρων που χρησιμοποίησαν 

σύνθετες μεθόδους αναπαραγωγής (δωρεά σπέρματος, δωρεά ωαρίων, παρένθετη μητέρα).

Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια ποιοτική μελέτη, ερμηνευτικής φαινομενολογικής προσέγγισης. Δέκα 

εννέα μητέρες αφηγήθηκαν την εμπειρία τους από τη σύνθετη μέθοδο αναπαραγωγής στην οποία υπε-

βλήθησαν (δωρεά σπέρματος, δωρεά ωαρίων, παρένθετη μητέρα), μέσα από ημιδομημένες συνεντεύ-

ξεις που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα από το 2009-2012. Η ανάλυση των 

δεδομένων έγινε σύμφωνα με την τεχνική των Diekelmann, Allen, and Tanner (1989).

Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των αφηγήσεων των γυναικών, αναδύθηκαν τέσσερις βασικές κα-

τηγορίες, οι οποίες αναδεικνύουν διαφορετικές εμπειρίες στη διαδικασία απόκτησης ενός παιδιού: α) 

επιθυμία όταν η ηλικία είναι οριακή, β) επιθυμία ως βασική πτυχή της εικόνας εαυτού, γ) επιθυμία υπό 

όρους και προϋποθέσεις και δ) επιθυμία ως αντιστάθμιση στις ενοχές για παρελθούσα έκτρωση.

Συμπεράσματα: Η επιθυμία για την απόκτηση παιδιού είναι σύνθετη και περιγράφεται περισσότερο 

ως μια διεργασία, παρά ως κατάσταση ή πτυχή της προσωπικότητας των Ελληνίδων γυναικών. Αυτή 

η επιθυμία προοδευτικά διαμορφώνεται και συχνά τροποποιείται ως προς την ένταση και το περιεχό-

μενό της. Η κατάλληλη υποστήριξη των γυναικών και των συντρόφων τους από τους επαγγελματίες 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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υγείας μπορεί να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των κινήτρων που ωθούν τα ελληνικά ζευγάρια 

στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αλλά και στη διευκόλυνση των αποφάσεων που καλούνται να 

πάρουν στην προσπάθειά τους να γίνουν γονείς.

Λέξεις–Κλειδιά: Επιθυμία, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, υπογονιμότητα, φαινομενολογία

Σύνολο Λέξεων: 293

3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ: ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟ-

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2

1. Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»

2. Φοιτήτρια Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα υγείας με ποικίλες προσωπι-

κές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) 

περίπου το 8-10% των ζευγαριών, αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υπογονιμότητας. Ως υπογονιμό-

τητα ορίζεται η αδυναμία επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από προσπάθεια ενός τουλάχιστον χρόνου ή 6 

μηνών για γυναίκες άνω των 35 ετών, χωρίς κανένα μέτρο αντισύλληψης και με τακτικές φυσιολογι-

κές σεξουαλικές επαφές.

Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης της υπογονιμότητας 

μέσα από τη σύγχρονη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών δημο-

σιευμένων στην Αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 

«Pubmed» και «Cinahl», οι οποίες αναφέρονταν στα αίτια πρόκλησης και στους παράγοντες κινδύνου 

υπογονιμότητας.

Αποτελέσματα: Στη σημερινή εποχή η υπογονιμότητα δεν προέρχεται μόνο από προβλήματα υγείας, 

αλλά μπορεί να είναι αποτέλεσμα επιλογών του σύγχρονου τρόπου ζωής. Τα αποτελέσματα πρόσφα-

των ερευνών έδειξαν, ότι ως προς το γυναικείο παράγοντα, τα προβλήματα από τις σάλπιγγες, τις 

ωοθήκες, τη μήτρα και οι διαταραχές της εμμήνου ρύσεως αποτελούν τα κύρια αίτια υπογονιμότητας, 

ενώ όσον αφορά στον ανδρικό παράγοντα, φαίνεται να ευθύνονται η κακή ποιότητα σπέρματος και η 

κιρσοκήλη. Άλλοι συνυπεύθυνοι παράγοντες είναι περιβαλλοντικοί και κοινωνικο-οικονομικοί, όπως 

επίσης η προχωρημένη ηλικία τεκνοποίησης και το κάπνισμα.

Συμπεράσματα: Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο απειλεί τις χώρες με 

έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Η ενημέρωση των ζευγαριών από τους επαγγελματίες υγείας ως 

προς τους παράγοντες κινδύνου, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη.

Λέξεις-κλειδιά: Ζευγάρι, παράγοντες κινδύνου, υπογονιμότητα

Σύνολο Λέξεων: 237
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• Γεροντολογική Νοσηλευτική
• Δεοντολογία – Βιοηθική
• Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογία
• Διαπολιτισμική Νοσηλευτική
• Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
• Επείγουσα Νοσηλευτική
• Καρδιολογική Νοσηλευτική
• Κοινοτική Νοσηλευτική
• Νευρολογική Νοσηλευτική
• Νεφρολογική Νοσηλευτική
• Νομικά & Επαγγελματικά Θέματα
• Νοσηλευτική Αναισθησιολογίας
• Νοσηλευτική Αποκατάστασης
•  Νοσηλευτική Εκπαίδευση και Μεθοδολογία 

της Νοσηλευτικής Έρευνας

• Νοσηλευτική Λοιμώξεων
• Νοσηλευτική μαζικών καταστροφών
• Νοσηλευτική ΜΕΘ
•  Νοσηλευτική Μητρότητας – Γυναικολογική 

Νοσηλευτική
•  Νοσηλευτική Υγιεινής και Ασφάλεια της 

εργασίας
• Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
• Ογκολογική Νοσηλευτική
• Παθολογική Νοσηλευτική
•  Παιδιατρική/Παιδοχειρουργική 

Νοσηλευτική
• Πληροφορική της Υγείας
• Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
• Χειρουργική Νοσηλευτική

Θεματολογία Επιστημονικών Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσε-

ων, είτε προφορικών είτε ηλεκτρονικά αναρτημένων, αναλόγως του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.

Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικώς για την αποδοχή, τον τρόπο, το 

χώρο και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.

Προφορικές Aνακοινώσεις
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απα-

ραιτήτως. Προς διευκόλυνση των ομιλητών θα υπάρχει ρολόι με αντίστροφη μέτρηση χρόνου. Οι συ-

ντονιστές της κάθε συνεδρίας θα προειδοποιούν τον ομιλητή με την πάροδο των 6 λεπτών. Ο ομιλητής 

θα πρέπει να σεβαστεί την επισήμανση των συντονιστών και να ολοκληρώσει την παρουσίασή του στα 

8 λεπτά. 

Χρήσιμες πληροφορίες:
  Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία της παρουσίασης σας.

  Το αρχείο της παρουσίασης θα παραδίδεται τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη της παρουσίασης στην Τεχνική 

Γραμματεία η οποία θα λειτουργεί σε κάθε αίθουσα.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (E- poster)
Η παρουσίαση των Poster θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρ-

τησης τους στον χώρο. Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε πέντε (5) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακα-

λείστε να τηρήσετε απαραιτήτως. Ένας τουλάχιστον από την συγγραφική ομάδα της κάθε εργασίας θα 

πρέπει να παρευρίσκεται στο σημείο παρουσίασης των E – Poster σύμφωνα με τον προγραμματισμό 

της οργανωτικής επιτροπής.

 Οδηγίες Παρουσίασης Επιστημονικών Εργασιών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Χρήσιμες πληροφορίες:
  Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία της παρουσίασης σας.

  Σχετικό υπόδειγμα e- Poster θα σας αποσταλεί μέσω e-mail και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνε-

δρίου.

  Παρακαλείσθε να τηρήσετε τους χρόνους που θα σας δοθούν για την αποστολή του e-poster σας στην γραμματεία 

του συνεδρίου.

 

Διαγωνισμός Συνεδρίου
H Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 20ου  Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου θεσμο-

θέτησαν τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τη βράβευση πέντε εργασιών, για κάθε μία από τις παρακάτω 

κατηγορίες: 

1ο Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας

2ο Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπησης

3ο Βραβείο πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης ανακοίνωσης (e – poster)

4ο Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας Φοιτητών

5ο Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπησης Φοιτητών

Προϋποθέσεις

•  Πρωτότυπες εργασίες στις οποίες οι συγγραφείς να έχουν συλλέξει ερευνητικό υλικό και σύγχρο-

να δεδομένα τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας για το θέμα τους.

•  Η δομή των εργασιών να ακολουθεί τις οδηγίες για τους συγγραφείς του Ελληνικού Περιοδικού 

της Νοσηλευτικής Επιστήμης (http://journal-ene.gr/)

•  Τα μέλη της Επιτροπής Βράβευσης Εργασιών καθώς επίσης και τα μέλη των επιστημονικών επι-

τροπών, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε υποψήφιες προς βράβευση εργασίες.

Υποβολή πλήρους κειμένου των Εργασιών 

Το πλήρες κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5000 λέξεις και θα πρέπει να αποσταλεί έως 14 
Οκτωβρίου 2019.

Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει σε word document στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

abstracts@pasyno2019.gr. 

Κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση εργασιών

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Βράβευσης Εργασιών. Οι εργασίες θα βαθμολογη-

θούν με τη βοήθεια σταθμισμένης κλίμακας και θα καταταχθούν με βάση τη σειρά τους.

Τα κύρια κριτήρια είναι τα παρακάτω:

•  Ο βαθμός πρωτοτυπίας του θέματος.

•  Η καινοτομία των μεθόδων και η καταλληλότητα τους.
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•  Η δυνητική συνεισφορά στο χώρο της υγείας μέσω της διατύπωσης τεκμηριωμένων προτάσεων.

• Η προοπτική συνέχισης της έρευνας.

•  Η τελική αξιολόγηση της εργασίας θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της εργασίας στο συνέδριο. 

 Προετοιμασία Πλήρους Κειμένου Εργασίας 

 που Υποβάλλεται για Βράβευση
Οι υποβληθείσες εργασίες πρέπει να είναι κατάλληλες για διεθνές ακροατήριο και οι συγγραφείς δεν 

πρέπει να περιορίζονται μόνο στις εθνικές και πολιτικές πρακτικές και την εγχώρια νομοθεσία.

Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του συγγραφέα, στην οποία θα αναφέρονται τα 

ακόλουθα:

•  Βεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευτεί ολόκληρη, ή τμήμα αυτής σε κάποιο ελληνικό ή ξένο 

περιοδικό.

•  Δήλωση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους συγγρα-

φείς.

•  Αναφορά του είδους συμμετοχής κάθε συγγραφέα στην εργασία πχ ο ΑΠ είχε την ευθύνη του σχε-

διασμού της μελέτης, οι ΚΜ και ΛΠ συμμετείχαν στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. Όλοι οι 

συγγραφείς συνέβαλαν στη συγγραφή της εργασίας κλπ.

•  Γραπτή βεβαίωση άδειας (Αρ. πρωτοκόλλου έγκρισης) διεξαγωγής της μελέτης από την Επιτροπή 

Ηθικής και Δεοντολογίας του φορέα, στον οποίο διεξήχθη η εν λόγω μελέτη.

•  Το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και το τηλέφωνο του συγ-

γραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.

Το κείμενο θα είναι γραμμένο σύμφωνα με τις αναθεωρημένες οδηγίες του επιστημονικού περιοδικού 

της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης» τις οποίες 

οι συγγραφείς μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα: http://journal-ene.gr/?page_id=24 

 Απονομή των Βραβείων
Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του συνεδρίου. Κατά την απονομή θα 

πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκεται τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων της βραβευμένης εργασίας.

Παράλληλα με το βραβείο, οι πέντε καλύτερες εργασίες θα δημοσιευτούν στο Ελληνικό Περιοδικό της 

Νοσηλευτικής Επιστήμης, το επίσημο περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο με την 

υπ. αριθ. πρωτ. ΔΥ2α/οικ 122 - 7/8/2009 απόφαση του Υπουργείου Υγείας ανήκει στα Περιοδικά με 

Εθνική Αναγνώριση στην Ελλάδα, αποτελεί ένα αξιόπιστο, σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστημονικό περιο-

δικό και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Το Περιοδικό βρίσκεται στη διαδικασία της 

αποδελτίωσης σε διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
e-mail:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

 Κλινικά Φροντιστήρια, Στρογγυλές Τράπεζες, Διαλέξεις
Υποδείγματα Υποβολής προτάσεων 

Οι υποβολές των προτάσεων θα πρέπει να διαμορφωθούν με βάση τα ακόλουθα υποδείγματα. Να 

αναγράφεται ο ακριβής τίτλος και τα πλήρη στοιχεία τόσο των συντονιστών όσο και των ομιλητών. Οι 

προτάσεις θα αξιολογούνται από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου και τα αποτελέσματα θα 

ανακοινώνονται στον υπεύθυνο αλληλογραφίας.

Σημείωση: Οι προτάσεις των Φροντιστηρίων και των Σεμιναρίων θα υποβάλλονται έως 15/7/2019

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

Τίτλος Διάλεξης:

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Συντονιστή/ών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο):

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Εισηγητή & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο):

Διάρκεια: 

Δήλωση Επιθυμητής Ημέρας και Ώρας Διεξαγωγής:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ / 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τίτλος: 

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Συντονιστή/ών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο):

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Εισηγητή/ών – Εκπαιδευτή/ών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, 
τηλέφωνο):

Σκοπός & Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

Διάρκεια: 

Πληθυσμός Στόχος:

Αριθμός Συμμετεχόντων: 

Υλικοτεχνική Υποδομή:

Δήλωση Επιθυμητής Ημέρας και Ώρας Διεξαγωγής:

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
e-mail:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Τίτλος Στρογγυλής Τράπεζας: 

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Συντονιστή/ών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο):

Τίτλοι Ομιλιών, Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Ομιλητών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τη-
λέφωνο):

Διάρκεια: 

Δήλωση Επιθυμητής Ημέρας και Ώρας Διεξαγωγής:

Συμμετοχή στα Φροντιστήρια και στα Σεμινάρια
Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι. 

Η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής η οποία θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του συνεδρίου σε μεταγενέστερο χρόνο. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων η δήλωση 

συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί στην επί τόπου Γραμματεία των Κλινικών Φροντιστηρίων.

Με την ολοκλήρωση των Κλινικών Φροντιστηρίων, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα αποσταλούν ηλε-

κτρονικώς στους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή μοριοδοτείται επιπλέον από την ΕΝΕ με 3 (τρείς) μονά-

δες συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης.

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
e-mail:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
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Τόπος
Καστοριά, ξενοδοχείο Limneon Hotel

Χρόνος
5 έως 8 Δεκεμβρίου 2019

Γλώσσα
Ελληνική

Γενικές Πληροφορίες

Μοριοδότηση
18 μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ

Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων & Βιβλίων
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα Έκθεσης Φαρμακευτικών Προϊόντων και βι-

βλίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συνεδρίου για περισσό-

τερες πληροφορίες στο 210 5244760 και μέσω e-mail: exhibition@pasyno2019.gr. 

Επικοινωνία με Γραμματεία Συνεδρίου
Τηλ. 210 5244760, e- mail ατομικών θεμάτων registration@pasyno2019.gr , e- mail χορηγικών θε-

μάτων exhibition@pasyno2019.gr , e– mail ερωτημάτων info@pasyno2019.gr 

Σημαντικές Ημερομηνίες
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών: 25 Οκτωβρίου 2019
Λήξη Προθεσμίας Αποστολής Πλήρους Κειμένου για βράβευση Εργασιών: 14 Οκτωβρίου 2019
Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών: 22 Νοεμβρίου 2019
Λήξη πρώτης περιόδου Εγγραφών: 18 Οκτωβρίου 2019
Λήξη δεύτερης περιόδου Εγγραφών: 05 Δεκεμβρίου2019

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Συμμετοχής – Διαμονής – Μετακίνησης

Κόστος Δικαιώματος Συμμετοχής

Limneon Hotel 145,00 € -
Esperos Hotel 115,00 € 130,00 €

Diamond River Hotel 105,00 € 120,00 €

Nostos Hotel 95,00 € 110,00 €

Chloe Hotel 95,00 € 110,00 €

Hotel Tsamis 95,00 € 110,00 €

Anastassiou Hotel 80,00 € 95,00 €

Keletron Hotel 65,00 € 80,00 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

(κόστος/διανυκτέρευση)
ΔΙΚΛΙΝΟ 

(κόστος/διανυκτέρευση)

Στο συνέδριο θα λειτουργεί σύστημα barcode για 

την καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης 

των συνέδρων.

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 81867 εγκύκλιο του 

ΕΟΦ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση πο-

σοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επι-

στημονικού προγράμματος για την παραλαβή του 

Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

Οι σύνεδροι θα πρέπει, σε όλη την διάρκεια δι-

εξαγωγής του συνεδρίου, να φέρουν μαζί τους 

την ονομαστική ειδική κονκάρδα με τον κωδικό 

barcode, η οποία θα δίδεται από την επί τόπου 

γραμματεία του Συνεδρίου μαζί με το συνεδριακό 

υλικό, για να μπορούν να εισέλθουν στους συνε-

δριακούς χώρους και να συμμετέχουν στις εργα-

σίες του συνεδρίου.

Πληροφορίες Δικαιώματος 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Μέλος της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ 70€ 140€

Μη Μέλος της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ 120€ 190€

Προπτυχιακοί Φοιτητές* 20€ 50€

Άνεργοι Νοσηλευτές*  20€ 50€

Έως
05.12.2019 &

επί τόπου

Έως
18.10.2019

* Στην κατηγορία εγγραφής Προπτυχιακοί Φοιτητές & Άνεργοι Νοσηλευτές, στο δικαίωμα συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται η 
πρόσκληση για τη δεξίωση της Εναρκτήριας Τελετής. Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές, χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους 
προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι 
νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.
- Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
-  Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το Δικαίωμα Συμμετοχής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%

Η ημερήσια τιμή των δωματίων συμπεριλαμβάνει 
πρωινό, τους ισχύοντες φόρους και τον φόρο διαμονής.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
  Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, μπλοκ, στιλό, κ.λπ.)
  Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
  Παρακολούθηση Κλινικών Φροντιστηρίων
  Διαλείμματα καφέ
  Εναρκτήρια Τελετή

Σύστημα barcode

Κόστος Διαμονής

Η διαμονή δύναται να ακυρωθεί χωρίς οικονομική 

επιβάρυνση έως και τις 31 Οκτωβρίου 2019. Σε 

περίπτωση ακύρωσης της διαμονής έως και τις 
15 Νοεμβρίου 2019 θα παρακρατείται το 50% ως 

έξοδα διαχείρισης. Μετά την ημερομηνία αυτή, 
τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

Ακυρωτική πολιτική διαμονής 
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Μετακίνηση
Για τις ανάγκες μετακίνησης των συμμετεχόντων 

στο συνέδριο, η Γραμματεία της διοργανώτριας 

εταιρείας θα είναι στην διάθεση σας για την μετα-

κίνηση από και προς την Καστοριά. Στους συμμε-

τέχοντες δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης τόσο 

αεροπορικώς όσο και οδικώς μέσω λεωφορεί-

ων.

Αεροπορική Μετακίνηση:
Από την πόλη της ΑΘΗΝΑΣ θα διατίθεται πτήση 

Charter, αναλυτικές πληροφορίες θα αναρτη-

θούν στη ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Μετακίνηση με Λεωφορείο:
Οι πόλεις που θα είναι διαθέσιμα τα συνεδριακά 

λεωφορεία είναι ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΩ-
ΑΝΝΙΝΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΜΙΑ, ΠΑΤΡΑ, ΤΡΙΠΟ-
ΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Η πρόθεση μετακίνησης με 

λεωφορείο δηλώνεται μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 
2019 στη Γραμματεία του Συνεδρίου, συμπλη-

ρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα η οποία θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. 

- Η μίσθωση των λεωφορείων για κάθε διαδρο-

μή θα γίνει εφόσον υπάρχει ο ελάχιστος απαιτού-

μενος αριθμός επιβατών.

- Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί ο απαιτού-

μενος αριθμός επιβατών για κάποια διαδρομή, οι 

συμμετέχοντες θα ενημερώνονται εγκαίρως.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, 

μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του 

συνεδρίου στο e-mail travel@pasyno2019.gr και 

στα τηλέφωνα: 210 5244760, 210 5773361, 210 

5740083.

Τρόποι Πληρωμής
Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής – της 

διαμονής μπορεί να γίνει είτε μέσω τραπεζικής 

κατάθεσης είτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής 

κάρτας (VISA, MASTERCARD) στην διοργανώτρια 

εταιρεία του Συνεδρίου ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Προσωπικές επιταγές δεν 

γίνονται δεκτές.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς
Επωνυμία δικαιούχου: 

PROOPSIS CONSULTING A.E. 

Αριθμός λογαριασμού: 6822-124516-350

IBAN: GR60 0171 8220 0068 2212 4516 350

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΥΝΟ 2019

Τράπεζα Alpha Bank
Επωνυμία δικαιούχου: 

PROOPSIS CONSULTING S.A. 

Αριθμός λογαριασμού: 151 00 2002 011963

IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΥΝΟ 2019

Χρέωση πιστωτικής κάρτας 
• Visa 
• MasterCard

Το ατομικό δελτίο εγγραφής – διαμονής θα αναρ-

τηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου  

www.pasyno2019gr.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΔΙΑΜΟΝΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
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ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ «ΠΟΙΝΗΣ» ΜΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η  Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ενημερώνει τα 
μέλη της ότι ψηφίστηκε τροπολογία στο σχέδιο 
Νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της 

Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρ-
νησης του Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του περιβάλ-
λοντος» με την οποία οι διατάξεις του άρθρου 24Α του 
ν. 4369/2016 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 121 
του ν. 4549/2018 (Α’ 105) που προέβλεπαν ότι η προ-
ηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων 
του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου να αξιολογήσει τους 
υφισταμένους του, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, 
συνιστά προϋπόθεση για να συμμετάσχει αυτός σε δια-
δικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, ΚΑ-
ΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ.

Ειδικότερα, το άρθρο 24Α του Νόμου 4369/2016 
όριζε: «.. 4. Οι αξιολογητές των υπαλλήλων, όπως 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 ό5, αν υπαιτίως δεν εκ-
πληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφιστα-
μένων τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασί-
ες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α` 26) και του ν. 
3584/2007 (Α` 143) ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή 
ειδικές διατάξεις.»

 Το δε άρθρο 121 παρ.1 και 2  Ν.4549/2018,ΦΕΚ 
Α 105 όριζε: « 1. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο 
έτους 2017, οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 
24Α του ν. 4369/2016 θα πρέπει να συντρέχουν κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης για την αξιολο-
γική περίοδο έτους 2017 και πάντως έως τη συνεδρίαση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου επιλογής, κατά την 
οποία εξετάζεται το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιό-
τητας για την πλήρωση θέσεων ευθύνης που πληρούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 
3528/2007) ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις…»

 Στην τροπολογία αναφέρεται: « Με τις διατάξεις των 
άρθρων 14 επ. του ν. 4369/2016 (Α’ 33) τέθηκε σε 
ισχύ ένα αντικειμενικό και αμερόληπτο σύστημα αξιολό-
γησης των δημοσίων υπαλλήλων, ως ουσιώδες προα-
παιτούμενο για την εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία 
της δημόσιας διοίκησης, αλλά και ως εργαλείο ανάπτυ-
ξης των δεξιοτήτων και των γνώσεων του προσωπικού 
προς όφελος της επίτευξης της συλλογικής αποστολής 
της. Ήδη, το ανωτέρω σύστημα αξιολόγησης, έχοντας 
συμπληρώσει δύο έτη αποτελεσματικής εφαρμογής, συ-
γκεντρώνει την ευρεία αποδοχή των εργαζομένων του 
δημοσίου τομέα, γεγονός το οποίο τεκμηριώνεται από 
τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής σε αυτήν. Στο πλαίσιο 
αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω διαδικασία, 
μετά την επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία του υποστηρι-
κτικού ψηφιακού εργαλείου, διενεργείται πλέον πλήρως 
ηλεκτρονικά, επιτρέποντας την ασφαλή, έγκαιρη, ακώ-
λυτη και διαφανή ολοκλήρωση αυτής, με τις διατάξεις 
του προτεινόμενου άρθρου προ βλέπεται ότι από την 
έναρξη ισχύος του, οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 
4369/2016 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 121 του 
ν. 4549/2018 (Α’ 105) καταργούνται. Επιπλέον, ορί-
ζεται ρητά ότι το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και 
σε εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του διαδικασίες 
επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, εφόσον 
δεν έχει ακόμα κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων από το 
αρμόδιο συλλογικό όργανο»

 Κατά συνέπεια η αξιολόγηση των υφισταμένων δεν 
αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε δια-
δικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

1. Τα ζητήματα της ειδικής εκπαίδευσης στη νο-
σηλευτική αιμοδοσίας προσδιορίζονται από τις δι-
ατάξεις της υπ’αριθμ. Υ7/οικ.3257/14-06-1996 
Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Κα-
θορισμός όρων και προϋποθέσεων ειδικής εκπαί-
δευσης στη νοσηλευτική αιμοδοσίας για νοσηλευτές 
-τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΦΕΚ Β΄ 448). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της εν 
λόγω απόφασης, «ειδική εκπαίδευση θα παρέχεται 
από τα Νοσοκομεία αυτών των Κέντρων Αιμοδοσί-
ας. Τα Κέντρα Αιμοδοσίας πρέπει να διαθέτουν: 1. 
Νοσηλεύτρια ή υπεύθυνο εκπαίδευσης προσωπικού 
κλάδου ΠΕ ή ΤΕ.  2. Υποδομή: Αίθουσες διδασκαλί-
ας, εποπτικά μέσα κ.λπ.  3. Γραμματειακή υποστήριξη 
και τήρηση μητρώου εκπαίδευσης». 

Σύμφωνα με το άρθρο 3, «1. Η διάρκεια εκπαί-
δευσης είναι 6μηνη (24 εβδομάδες). 

2. Ο συνολικός αριθμός ωρών του προγράμματος 
είναι (900) ώρες οι οποίες κατανέμονται σε (200) 
ώρες θεωρητική διδασκαλία και οι (700) σε κλινική 
άσκηση».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1, 

«Οι εκπαιδευόμενοι νοσηλευτές καθ' όλο το διάστη-
μα της εκπαίδευσής τους τελούν σε διατεταγμένη 
υπηρεσία. Δικαιούνται των τακτικών τους αποδο-
χών και της ετήσιας κανονικής άδειας, η οποία δεν 
θα πρέπει να συμπίπτει με χρονικά διαστήματα της 
εκπαίδευσης. Δεν δικαιούνται έξοδα μετάθεσης, με-
τακίνησης κ.λπ. δαπάνες για ημεραργίες κ.λπ". Μετά 
το τέλος της εκπαίδευσης επανέρχονται στο Νοσοκο-
μείο που υπηρετούν». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, «Οι εκ-
παιδευόμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
υποχρεούνται να εκπονήσουν εργασία, σύμφωνα με 
τη μέθοδο της Νοσηλευτικής Διεργασίας, η οποία θα 
εγκρίνεται από τον υπεύθυνο εκπαίδευσης, ο οποίος 
έχει την ευθύνη της επίβλεψης και αξιολόγησής της. 
Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρε-
ωτική. Η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ελλιπής: Εάν ο 
εκπαιδευόμενος έχει περισσότερες απουσίες από το 
1/10 του συνόλου των ωρών θεωρητικής διδασκα-
λίας που προβλέπονται από το ειδικό πρόγραμμα. 
Εάν ο εκπαιδευόμενος έχει απουσίες περισσότερες 
από το 1/10 των υποχρεωτικών ωρών κλινικής 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ -
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ªôé÷ áðåéìèôéëÛ÷ çéá ôè úöÜ îÞóïù÷, áðáîôÀíå íå 

óôïøåùíÛîå÷ õåòáðåÝå÷, íå áðïäåäåéçíÛîï Þæåìï÷ 

åðéâÝöóè÷, áîôéíåôöðÝúïîôá÷ ôïî ëÀõå áóõåîÜ óáî 

éäéáÝôåòè ðåòÝðôöóè.

ªôèî åùøÜ ëÀõå áîõòñðïù îá íèî ôïù óùíâåÝ íéá 

óïâáòÜ áóõÛîåéá, áðáîôÀíå íå ðòïìèðôéëÛ÷ 

åêåôÀóåé÷ ðïù Ûøïùî ëáôáêéñóåé ôè Roche ö÷ 

ðáçëÞóíéï èçÛôè ëáé óôï øñòï ôöî äéáçîöóôéëñî.

ºé Þôáî äåî Ûøïùíå áëÞíá áðáîôÜóåé÷, 

óùîåøÝúïùíå îá ôé÷ áîáúèôÀíå, ðÀîôá íå óåâáóíÞ, 

óôï ðìåùòÞ ôïù áóõåîÜ.

Καμία απειλή δεν είναι μεγαλύτερη
από την πίστη μας στη ζωή.

BRONZE
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άσκησης. 
Η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ελλιπής και επανα-

λαμβάνεται υποχρεωτικά, αν ο εκπαιδευόμενος έχει 
περισσότερες απουσίες από το 1/5 του συνόλου 
των ωρών θεωρητικής διδασκαλίας και πρακτικής 
άσκησης. 'Όταν η φοίτηση χαρακτηριστεί ελλειπής, 
σύμφωνα με τα προηγούμενα η Επιτροπή Αξιολόγη-
σης κρίνει αν ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να συ-
μπληρώσει ή να επαναλάβει το πρόγραμμα. 

Η τελική αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου γίνεται 
από Τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από το Δ/ντή 
της Αιμοδοσίας, τη Δ/ντρια-τή, της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας και τον (την) υπεύθυνο εκπαίδευσης. 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: Εξετάσεις στη θεω-
ρία που διδάχτηκε και της εργασίας που εκπόνησε 
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. Της κλινικής 
επίδοσης και απόδοσης. 

Η επίδοση των εκπαιδευομένων βαθμολογείται: 
Κλινική άσκηση και εργασία: 1-10. Γραπτή εξέταση 
: 1-10. 

Οι βαθμοί αξιολογούνται ως εξής: Άριστα: 8,5 
έως 10. Πολύ καλά: 7 έως 8,4 Καλά 5,5 έως 6,9 
Σχεδόν Καλά: 5 έως 5,4. Οι βαθμοί κάτω του πέντε 
(5) είναι απορριπτικοί, επιτυχών θεωρείται ο εκπαι-
δευόμενος όταν στις περιπτώσεις 1, 2 και 3 της αξι-
ολόγησης βαθμολογείται άνω του πέντε (5). 

Σε περίπτωση αποτυχίας οι εξετάσεις επαναλαμ-
βάνονται μετά ένα (1) μήνα. Μετά την επιτυχή πε-
ράτωση του προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό 
ειδικής εκπαίδευσης, το οποίο υπογράφεται από το 
Δ/ντή της Αιμοδοσίας και τον (την) Δ/ντή-τρια της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας». 

Εφόσον, λοιπόν, ένας νοσηλευτής έχει παρα-
κολουθήσει πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης στην 
αιμοδοσία, τηρουμένων όλων των προϋποθέσεων 
που ορίζει η ως άνω υπουργική απόφαση, τότε δι-
καιούται να λάβει σχετικό πιστοποιητικό ειδικής εκ-
παίδευσης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το ως άνω πιστοποιητι-
κό, η χορήγηση του οποίου προβλέπεται ρητώς από 
τις προαναφερθείσες ειδικές διατάξεις, δεν αναπλη-
ρώνεται από άλλου είδους υπηρεσιακές βεβαιώσεις 
περί της προϋπηρεσίας του νοσηλευτή στο αντικεί-
μενο της αιμοδοσίας.  

2. Αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τα κριτή-
ρια που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή νοση-
λευτών που πρόκειται να παρακολουθήσουν πρό-
γραμμα νοσηλευτικής ειδικότητας επισημαίνονται τα 
ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’α-
ριθμ. Α4/1988 απόφασης του Υπουργού Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Καθορι-
σμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση 
τίτλου ειδικού νοσηλευτή), «Για την επιλογή προς 

απόκτηση μιας από τις αναφερόμενες στο αρθρ. 5 
του Νομ. 1579/85 ειδικότητες, απαιτούνται: 

α. Πτυχίο ή δίπλωμα μιας από τις αναφερόμενες 
Σχολές της παρ. 2 Κεφ. Α του προαναφερθέντος άρ-
θρου η ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής. 

β. Διετής τουλάχιστον ευδόκιμος υπηρεσία νοση-
λευτού, στον ευρύτερο χώρο της Υγείας (Νοσηλευτι-
κά ή Προνοιακά Ιδρύματα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δι-
καίου, ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ, Ξενώνες Ψυχικής Υγείας κ.λ.π.). 

γ. Ο ενδιαφερόμενος να υπηρετεί κατά το χρόνο 
επιλογής για ειδικότητα στα πιο πάνω ιδρύματα και 
να ασχολείται με έργα νοσηλευτή. 

δ. Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει υπερβεί κατά το 
χρόνο της επιλογής το 45ο έτος της ηλικίας του». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ως 
άνω υπουργικής απόφασης, «Ο αριθμός των ει-
δικευμένων νοσηλευτών στα υπό των διατάξεων 
του προηγουμένου άρθρου ιδρύματα δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων των ειδικευομέ-
νων ιατρών, κατά αντίστοιχη ειδικότητα. 

Επιφυλασσομένων των διατάξεων της προηγού-
μενης παραγράφου, αρμόδιοι για τον καθορισμό του 
αριθμού των ειδικευομένων νοσηλευτών είναι τα 
ιδρύματα του αρθρ. 2 της παρούσας μετά από γνώμη 
του ΚΕΣΥ και αφού συνεκτιμήσουν τα εξής: 

α. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. 
β. Την υφισταμένη στελέχωση του νοσοκομείου 

τόσο από ιατρικό όσο και από νοσηλευτικό προσω-
πικό ανωτέρας η ανωτάτης εκπαίδευσης. 

γ. Την ύπαρξη ειδικευμένου ήδη νοσηλευτικού 
προσωπικού της αντίστοιχης ειδικότητας. 

δ. Τη στελέχωση και την γενική υποδομή του νο-
σοκομείου (χώρος, ιδιαιτερότητες, απασχόληση εκ-
παιδευτικού προσωπικού κ.λ.π.)». 

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
της εν λόγω υπουργικής απόφασης, «Για την παρα-
κολούθηση του προγράμματος για κάθε ειδικότητα 
της παρούσας απαιτούνται: 

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου σε τρία κατ' ανώ-
τατο όριο ιδρύματα του αρθρ. 2 της παρούσας. 

β. Πιστοποιητικό ευδόκιμης διετούς προϋπηρε-
σίας νοσηλευτού, χορηγούμενο από τη Νοσηλευτική 
Επιτροπή η την Διευθύνουσα η Προϊσταμένη η εν ελ-
λείψει τούτων από τον Προϊστάμενο Ιατρικής Υπη-
ρεσίας. 

γ. Αντίγραφο τίτλου σπουδών κατά τα ειδικώτερα 
οριζόμενα από το αρθρ. 1 της παρούσας. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δέ-
χεται να υπηρετήσει για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια 
στον φορέα απ' τον οποίο προέρχεται. 

ε. Πιστοποιητικό η υπεύθυνη δήλωση για στοιχει-
ώδης γνώσεις ξένης γλώσσας. 

ζ. Βεβαίωση του φορέα προέλευσης ότι οι υπηρε-
σιακές ανάγκες επιτρέπουν την απουσία του ενδια-
φερόμενου για ειδικότητα. 

Σε περίπτωση άρνησης η άρνηση αυτή θα είναι 
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ειδικά αιτιολογημένη. 
η. Πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπηρετεί 

ότι ασκεί τα καθήκοντα του νοσηλευτή κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης και ότι μέχρι την ημερομηνία 
αυτή τα άσκησε επιτυχώς. 

Αρμόδια για την επιλογή είναι η Δ/νση Υγιει-
νής της έδρας του νοσοκομείου στο οποίο ο ενδι-
αφερόμενος υπέβαλε την αίτηση και τα δικ/κά της 
προηγούμενης παραγράφου, στην οποία διαβιβάζε-
ται ο σχηματισθείς φάκελλος του ενδιαφερόμενου 
με γνώμη του Δ. Σ. του νοσηλευτηρίου και της Νο-
σηλευτικής Επιτροπής όπου υπάρχει το νοσοκομείο 
στο οποίο υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος. 

Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 
α. Βαθμός πτυχίου η διπλώματος (αριθμός μορί-

ων 1-10). 
β. Τόπος υπηρεσίας, (αριθμός μορίων 1-3). 
γ. Βαθμός επίδοσης του νοσηλευτή στα καθήκο-

ντα του νοσηλευτή (αριθμός μορίων 1-10). 
δ. Οικογενειακή του κατάσταση (αριθμός μορίων 

1-3). 
ε. Προϋπηρεσία σε ιδρύματα, εξειδικευμένα για 

τη συναφή ειδικότητα (αριθμός μορίων 1-5). 
στ. Τυχόν πρόσθετη επιμόρφωση σε θέματα της 

αντίστοιχης ειδικότητας (αριθμός μορίων 1-5). 
Για την ειδικότητα προτιμάται αυτός που συγκε-

ντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό μορίων».
Εκ του συνόλου των ανωτέρω διατάξεων προ-

κύπτουν με σαφήνεια ποιες είναι οι προϋποθέσεις, 
αλλά και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά το 
στάδιο επιλογής των προς ειδίκευση νοσηλευτών.

Τονίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 5§1 της υπ’αριθμ. Α4/203/1988 Απόφασης 
του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, για την παρακολούθηση του προγράμ-
ματος κάθε ειδικότητας απαιτείται, μεταξύ άλλων, 
βεβαίωση του φορέα προέλευσης, ότι οι υπηρεσια-
κές ανάγκες επιτρέπουν την απουσία του ενδιαφε-
ρομένου για ειδικότητα. Σε περίπτωση άρνησης, η 
άρνηση αυτή θα είναι ειδικά αιτιολογημένη.

Όπως προκύπτει εκ της ανωτέρω διατάξεως, προ-
κειμένου να είναι νόμιμη η πράξη απόρριψης μιας 
αίτησης για παρακολούθηση νοσηλευτικής ειδικότη-
τας, θα πρέπει αφενός να είναι έγγραφη, αφετέρου 
να φέρει ειδική αιτιολογία. 

Η παράθεση αόριστης αιτιολογίας, όπως για πα-
ράδειγμα η απλή αναφορά περί ελλείψεως προσω-
πικού, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, δεν δύναται 
να θεωρηθεί νόμιμη, αλλά είναι ανεπίδεκτη εκτιμή-
σεως και για τον λόγο αυτό δεν ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις των προαναφερθεισών διατάξεων του 
άρθρου 5§1 της υπ’αριθμ. Α4/203/1988 Υπουρ-
γικής Απόφασης, όπου γίνεται ρητώς αναφορά στην 
αναγκαιότητα ύπαρξης ειδικής αιτιολογίας. 

Συμπερασματικά, το ζήτημα της απόρριψης του 
αιτήματος για την παρακολούθηση κάποιας εκ των 
νοσηλευτικών ειδικοτήτων, ως πράξη ευρείας δι-
ακριτικής ευχέρειας του αποφασίζοντος οργάνου, 
συνδέεται στενά, εξ απόψεως νομιμότητας, με την 
παράθεση ειδικής αιτιολογίας. Η εκφορά, δε, κρίσης 
περί της νομιμότητας ή μη της ως άνω αιτιολογίας 
εναπόκειται στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, 
ενώπιον των οποίων δύναται να προσφύγει πας θι-
γόμενος νοσηλευτής.
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ΑΣΚΗΣΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αναφορικά με την άσκηση του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος ως ελεύθερου επαγγέλμα-
τος, επισημαίνονται οι ακόλουθες παρατη-

ρήσεις :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 

Νόμου 1579/1985, «με απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για 
την άσκηση ιδιωτικού έργου από τους κατόχους 
άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή απο-
φοίτους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τεχνολογι-
κών Ιδρυμάτων, και ορίζονται οι ελάχιστες τεχνι-
κές προδιαγραφές οικήματος και εξοπλισμού για 
τη συγκρότηση και οργάνωση του επαγγελματικού 
καταστήματος των νοσηλευτών, μέσα στο οποίο 
μπορεί να εφαρμόζονται νοσηλευτικές μέθοδοι 
και πράξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας γίνεται 
η κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων».

Σε συνέχεια των ως άνω εξουσιοδοτικών δια-
τάξεων, ως και των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 
1 του Νόμου 3868/2010, δημοσιεύτηκε σχετική 
υπουργική απόφαση, η οποία όμως άμεσα ανα-
κλήθηκε – καταργήθηκε με νεότερη απόφαση του 
υπουργού υγείας.

 Ως εκ τούτου το ζήτημα της άσκησης ιδιωτικού 
έργου από τους φέροντες τον επαγγελματικό τίτλο 
του Νοσηλευτή παραμένει σε εκκρεμότητα, όπως 
επίσης και το ζήτημα του καθηκοντολογίου των 
νοσηλευτών. 

Συμπερασματικά, μέχρι και σήμερα δεν υπάρ-
χει κανονιστικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τους 
όρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος 
ως ελεύθερου επαγγέλματος. Συναφώς παρατη-
ρείται, ότι δεν υπάρχει πλαίσιο που να ρυθμίζει 

τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές 
για την λειτουργία ιδιωτικού χώρου (εννοείται 
πλην ιδιωτικών κλινικών και λοιπών φορέων για 
τους οποίους υφίσταται διαδικασία αδειοδότησης), 
όπου θα παρέχονται αμιγώς νοσηλευτικές υπηρε-
σίες. Αντίστοιχα δεν υπάρχει ρύθμιση σχετικά με 
την παροχή κατ’οίκον νοσηλευτικών υπηρεσιών ή 
το εταιρικό σχήμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Βέβαια, η απουσία του παραπάνω πλαισίου δεν 
συνεπάγεται, δίχως άλλο, την αδυναμία λειτουργί-
ας ενός αντίστοιχου χώρου ή την κατ’οίκον παροχή 
νοσηλευτικών υπηρεσιών, υπό την απαραίτητη και 
αυτονόητη προϋπόθεση, ότι αφενός οι εκτελούμε-
νες πράξεις και οι εν γένει παρεχόμενες υπηρεσί-
ες θα εμπίπτουν στον κύκλο των θεσμοθετημένων 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των νοσηλευτών, 
όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΠΔ 351/1989, 
αφετέρου οι παρέχοντες τις ως άνω υπηρεσίες θα 
φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή, 
θα είναι κάτοχοι της αντίστοιχης άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος και εγγεγραμμένα μέλη της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος.  

Οποιαδήποτε αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, 
ιδίως κατά το μέρος που ελλείπει σχετική ρητή 
απαγορευτική διάταξη, περιορίζει υπέρμετρα την 
συνταγματική αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας, στην οποία σαφώς εμπεριέχεται 
και η έννοια της επαγγελματικής ελευθερίας. Με 
άλλα λόγια, η μακρόχρονη αδράνεια της διοίκησης 
να θεσπίσει ρυθμιστικό πλαίσιο για την άσκηση 
ιδιωτικού νοσηλευτικού έργου δεν μπορεί να φτά-
νει μέχρι του σημείου να θεωρείται απαγορευμένη 
η ως άνω δραστηριότητα. Υπέρ της ως άνω θέσης 
υπάρχει και σχετική νομολογία του Συμβουλίου 
της Επικρατείας. 
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Αναφορικά με το ζήτημα της παραίτησης δημοσί-
ου υπαλλήλου προκειμένου να διοριστεί σε άλλη 
θέση του δημόσιου τομέα, επισημαίνονται τα 

ακόλουθα :
Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Δημοσιοϋπαλληλι-

κού Κώδικα, απαγορεύεται ο διορισμός υπαλλήλου, με 
οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση: α) δημοσίων υπη-
ρεσιών, β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γ) 
Ο.Τ.Α. συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων αυτών, 
δ) δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, 
ε) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν 
στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% 
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κρά-
τος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κε-
φαλαίου και στ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, 
που ανήκουν στα υπό στοιχεία β', γ', δ' και ε' νομικό πρό-
σωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% 
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφω-
να με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά 
ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% 
τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου. Διατάξεις 
ειδικών νόμων που επιτρέπουν το διορισμό σε δεύτερη 
θέση, εξακολουθούν να ισχύουν. Υπάλληλος που κατά 
παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγρά-
φων διορίζεται σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το δι-
ορισμό του, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από 
την πρώτη θέση.

Η παραπάνω διάταξη αποτυπώνει το κώλυμα της πο-
λυθεσίας που ισχύει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, για το σύ-
νολο των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ συνάδει απόλυτα 
με το γράμμα και το πνεύμα των σχετικών συνταγματικών 
διατάξεων περί της ελευθερίας ανάπτυξης της προσωπι-
κότητας και της επαγγελματικής ελευθερίας. Αποτέλεσμα 
του εν λόγω κωλύματος είναι ότι ο δημόσιος υπάλληλος 
που αποδέχεται τον διορισμό του σε δεύτερη θέση, θεω-
ρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από την πρώτη θέση.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ερώτημα γεννάται αναφο-
ρικά με την τύχη της μισθολογικής και προαγωγικής εξέ-
λιξης του υπαλλήλου. Εν προκειμένω, ισχύουν τα ακό-
λουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του 
Νόμου 4354/2015, «α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνω-
ρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται 
στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια 
του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που 
προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 
7 των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέ-
ση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου ή ορισμένου χρόνου. β. Απαραίτητη προϋπό-
θεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, 
είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση 
καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συ-
νταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω 
προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπη-
ρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα 
οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία 
υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτη-
των δικαιολογητικών».

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι ο δι-
ορισμός υπαλλήλου σε δεύτερη θέση και η ταυτόχρονη 
παραίτηση από την πρώτη θέση δεν επιφέρει συνέπειες 
στην ομαλή μισθολογική εξέλιξή του, με βάση τα θεσμο-
θετημένα μισθολογικά κλιμάκια, αφού, όπως προκύπτει 
από τις σχετικές διατάξεις, για την εν λόγω εξέλιξη λαμ-
βάνεται υπόψη ο χρόνος προγενέστερης υπηρεσίας στο 
Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.

Αναφορικά με τη βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλή-
λου που αποδέχεται τον διορισμό του σε δεύτερη θέση, 
παραιτούμενος από την πρώτη, αναφέρονται τα κάτωθι :

Σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1-2 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα, «1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν 
από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπη-
ρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση τους μέχρι και 
τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με 
συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, 
ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβου-
λίου. Η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οικείου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε 
υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., 
σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασί-
ας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου 
χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση 
ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια 
υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη».

Σύμφωνα με τη διατύπωση της παραπάνω διάταξης, 
ο υπάλληλος που διορίζεται έχοντας στο ενεργητικό του 
χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, διανύει υπο-
χρεωτικά διετή δοκιμαστική υπηρεσία, όπως αυτή προ-
βλέπεται στο άρθρο 40 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα. 

Κατόπιν της δοκιμαστικής υπηρεσίας, ενεργείται η 
ένταξη του υπαλλήλου μέχρι και τον αμέσως προηγού-
μενο του καταληκτικού βαθμό. Τονίζεται, ότι η ένταξη 
στον εν λόγω βαθμό πραγματοποιείται ανάλογα με τον 
συνολικό χρόνο υπηρεσίας, δηλαδή τον πριν και τον μετά 
τον διορισμό.
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 
1 του Νόμου 2920/2001, όπως ισχύουν 
σήμερα, «Ιατροί ειδικευμένοι και οδοντί-

ατροι, καθώς και οι απόφοιτοι όλων των Σχολών 
Επαγγελμάτων Υγείας, Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ε. των 
ειδικοτήτων νοσηλευτών, τεχνολόγων ιατρικών ερ-
γαστηρίων, κοινωνικών λειτουργών, φυσικοθερα-
πευτών, φαρμακοποιών, ψυχολόγων και βιολόγων, 
χημικών και βιοχημικών, που πάσχουν από:

α) ομόζυγο, β μεσογειακή αναιμία, ως πολυμε-
ταγγιζόμενα άτομα, β) δρέπανο και μικροδρεπανο-
κυτταρική αναιμία, με συχνές νοσηλείες ανά έτος 
για κρίσεις και επιπλοκές από τη νόσο, γ) συγγενή 
αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία), μεταγγιζό-
μενοι με παράγωγα αίματος, δ) ενεργό ινοκυστική 
νόσο, που απαιτεί συχνές νοσηλείες σε παθολογι-
κή ή πνευμονολογική κλινική, ε) αμφοτερόπλευρη 
νευροαισθητήρια πρακτική κώφωση, στ) τύφλωση, 
ζ) μυοκαρδιοπάθεια η) τη νόσο του ινσουλινοεξαρ-
τώμενου νεανικού διαβήτη τύπου 1, θ) τη νόσο της 
ατελούς οστεογένεσης, ι) τη νόσο fabry, μπορούν 
να ζητήσουν το διορισμό τους, οι μεν 
ιατροί και οδοντίατροι σε προσωρι-
νές και προσωποπαγείς θέσεις, 
όλες δε οι υπόλοιπες ειδικό-
τητες σε προσωποπαγείς 
θέσεις της ειδικότητας 
τους, που συνιστώνται 
με την απόφαση διορι-
σμού σε οποιοδήποτε 
νοσοκομείο ή Κέντρο 
Υγείας του Ε.Σ.Υ.. Ο δι-
ορισμός των ιατρών και 
των οδοντιάτρων γίνεται 
για πενταετή θητεία και με 
εισαγωγικό βαθμό Επιμελη-
τή Β`, με απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, μετά από ατομική κρίση 
του υποψηφίου, από πενταμελές Ειδικό 
Συμβούλιο Επιλογής, που αποτελείται από ιατρούς 
Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α` και συ-
νιστάται για συγκεκριμένες κρίσεις, με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλί-
ου Υγείας.

Στο τέλος της πενταετίας, ο ιατρός αξιολογείται 
ατομικά από το παραπάνω Συμβούλιο και σε περί-
πτωση θετικής κρίσης μονιμοποιείται με το βαθμό 
Επιμελητή Α`. Για τον υπολογισμό της πενταετίας 

λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία, σε έμμισθη θέση 
ιατρού, στο Δημόσιο, στο Ι.Κ.Α. και στους λοιπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς. Για την κρίση και την 
αξιολόγηση λαμβάνονται ιδίως υπόψη η επιστημο-
νική συγκρότηση των υποψηφίων, το επιστημονικό 
έργο τους, η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευσή τους, 
η κλινική εμπειρία τους, κυρίως δε η προσωπική 
συνέντευξη ενώπιον του Συμβουλίου. Η ασθένεια 
αποδεικνύεται μόνο με την προσκόμιση ιατρικών 
πιστοποιητικών, που εκδίδονται από τις μονάδες με-
σογειακής αναιμίας ή τα κέντρα αιμορροφιλικών ή 
τις παθολογικές και πνευμονολογικές κλινικές των 
κρατικών νοσοκομείων, στα οποία οι ιατροί νοση-
λεύονται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Επιστημο-
νικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Η ισχύς της δι-
ατάξεως αυτής ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2002».

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει, ότι από-
φοιτοι των Νοσηλευτικών Τμημάτων των Σχολών 
Επαγγελμάτων Υγείας ΑΕΙ και ΤΕΙ, που πάσχουν 
από μια εκ των ως άνω περιοριστικώς μνημονευ-

ομένων παθήσεων – ασθενειών, δύνανται να 
ζητήσουν τον διορισμό τους σε προ-

σωποπαγείς θέσεις της ειδικότη-
τας τους, που συνιστώνται με 

την απόφαση διορισμού σε 
οποιοδήποτε νοσοκομείο ή 

Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ..
Με τις επίμαχες δι-

ατάξεις αναγνωρίζεται, 
λοιπόν, το σχετικό δι-
καίωμα, χωρίς, ωστόσο, 
να προσδιορίζεται συ-
γκεκριμένη διαδικασία 

για την υλοποίηση του 
συγκεκριμένου αιτήματος. 

Είναι, μάλιστα, χαρακτηρι-
στικό, ότι καίτοι οι εν λόγω 

διατάξεις δεν περιγράφουν συ-
γκεκριμένη διαδικασία, δεν παρέ-

χουν σχετική εξουσιοδότηση στην κα-
νονιστικώς δρώσα διοίκηση για έκδοση σχετικής 
πράξεως (π.χ. υπουργικής απόφασης ή ΠΔ) για τον 
προσδιορισμό της διαδικασίας. 

Επιπλέον, ερμηνευτικό ζήτημα παραμένει, εάν 
η υποβολή αντίστοιχης αιτήσεως περί διορισμού 
δεσμεύει την διοίκηση ή η ικανοποίηση του αιτήμα-
τος εναπόκειται και πάλι στην διακριτική ευχέρεια 
αυτής. 

Για τα ζητήματα αυτά δέον όπως υποβληθεί σχε-
τικό ερώτημα στο Υπουργείο Υγείας. 
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Α ναφορικά με τις διευκολύνσεις που δικαιούται 
ένας γονέας υπάλληλος επισημαίνονται τα ακό-
λουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Η προβλεπόμενη, από την 
παράγραφο 2 του άρθρου 51 του παρόντος, άδεια χορη-
γείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, 
χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται 
για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως 
οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρω-
θεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών. Διάστημα τριών (3) 
μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές 
στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω».

Εν προκειμένω καθιερώνεται το δικαίωμα λήψεως 
άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου. Η συγκεκρι-
μένη μορφή άδειας χορηγείται υποχρεωτικώς, εφόσον την 
αιτηθεί ο γονέας υπάλληλος και συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις που ορίζουν οι προαναφερθείσες διατάξεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 του Κώδικα, «Ο χρό-
νος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο 
(2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο 
(2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας 
από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλ-
ληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για 
ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το 
προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.

Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος 
ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο 
ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμε-
νου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα 

(1) μήνα αντίστοιχα.
Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο 

ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη.
Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέ-

κνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής δι-
άρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν 
του ενός».

Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται διαζευκτι-
κώς είτε το δικαίωμα λήψεως της εννεάμηνης άδειας 
ανατροφής τέκνου, είτε η χρήση μειωμένου ωραρίου 
απασχόλησης. Η χρήση του ενός ευεργετήματος απο-
κλείει την χρήση του άλλου.

Ειδικώς για άγαμους ή χήρους ή διαζευγμένους γο-
νείς το μειωμένο ωράριο παρατείνεται κατά ένα επιπλέον 
εξάμηνο.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 8 του Κώδικα, 
«Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια 
με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για 
κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των 
τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η 
ως άνω άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες 
για κάθε ημερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους 
που είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 
Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω 
άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες για κάθε 
ημερολογιακό έτος».

Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται το δικαίωμα 
λήψεως ειδικής αδείας, που χορηγείται μόνον σε περί-
πτωση ασθένειας τέκνου, ενώ γίνεται ειδική πρόβλεψη 
για τους μονογονείς.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ 

ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 

ΑΥΤΗΣ ΣΤΑ 

ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΝΕ

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Ένω-
ση Νοσηλευτών-τριών Ελλά-

δος (ΕΝΕ) συστήθηκε με τις διατά-
ξεις του Νόμου 3252/2004 ως 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
σωματειακής μορφής, προβλεπομέ-
νης της υποχρεωτικής εγγραφής και 
ανανέωσης αυτής στα μητρώα της 
όλων όσων ασκούν το νοσηλευτικό 
επάγγελμα στην χώρα μας. Εξάλλου, 
είναι ομοίως γνωστό, ότι κάθε φορά 
που ο νομοθέτης προχωρά στη σύ-
σταση αντίστοιχης μορφής νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, επι-
βάλλει την αυτονόητη υποχρεωτική 
εγγραφή όλων των μελών, καθώς 
και την υποχρεωτική ετήσια ανανέ-
ωση της εγγραφής. 

Σημειωτέον, ότι η μη ανανέωση 
της εγγραφής τινός μέλους στο οι-
κείο νπδδ σωματειακής μορφής, πέ-
ραν του ότι αποτελεί πειθαρχικό πα-
ράπτωμα, συνεπάγεται την αδυναμία 
νομίμου ασκήσεως του επαγγέλμα-
τος για το μέλος αυτό.

Την ως άνω υποχρέωση εγ-
γραφής και ανανέωσης αυτής στο 
νομικό πρόσωπο της ΕΝΕ ήρθε να 
επιβεβαιώσει με τον πλέον κατηγο-
ρηματικό τρόπο η υπ’αριθμ. ΔΙΠΑ-
ΑΔ/ΠΡΟΣ/281/14935/24-04-
2019 Εγκύκλιος του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την 
οποία και σας επισυνάπτουμε για τις 
δικές σας ενέργειες.

Διευκρινίζεται, ότι με βάση την 
επίμαχη εγκύκλιο, όλες οι Διευθύν-
σεις Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού των επιμέρους υπηρεσιών 
οφείλουν να μεριμνήσουν για την 
προσκόμιση από την πλευρά των 
νοσηλευτών βεβαίωσης εγγραφής 
και ανανέωσης αυτής στα μητρώα 
της ΕΝΕ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Δημοσιοϋπαλλη-
λικού Κώδικα, «Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα 
μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαί-
δευσης, ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαί-
δευσης. Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου 
που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετρα-
πλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. (…) 

Σε περίπτωση φοίτησης σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχια-
κών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών ή εκπόνησης διδακτορικής δι-
ατριβής, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 
τρία (3) ή τα τέσσερα (4) χρόνια αντίστοιχα. (…) 

Σε περίπτωση τμηματικής χορήγησης της άδειας για μετεκπαίδευ-
ση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται, για το χρο-
νικό διάστημα της εκπαιδευτικής άδειας, αποδοχές αυξημένες κατά 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Αν η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκ-
παίδευση γίνεται σε εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο βρίσκεται εκτός της 
περιοχής του Δήμου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, μπορεί 
να ορίζεται προσαύξηση αποδοχών έως και τριάντα τοις εκατό (30%) 
με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, η χορήγηση εκπαι-
δευτικής άδειας είναι δυνατή και για την περίπτωση εκπόνησης δι-
δακτορικής διατριβής. Σε μια τέτοια περίπτωση η διάρκεια της χορη-
γούμενης εκπαιδευτικής άδειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα 
(4) έτη.

Περαιτέρω θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η δυνατότητα χορήγη-
σης τμηματικής εκπαιδευτικής άδειας προβλέπεται καταρχήν μόνον 
για μετεκπαίδευση στο εσωτερικό. 

Υπ’αυτήν την έννοια υπάλληλος που εκπονεί διδακτορική διατριβή 
στο εξωτερικό δύναται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση εκπαιδευτι-
κής άδειας διάρκειας έως τεσσάρων (4) ετών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης του επι-
κουρικού προσωπικού των δημόσιων νοσοκο-
μείων επισημαίνονται τα εξής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6 του 
Νόμου 3329/2005, «Το χρονικό διάστημα απασχόλη-
σης του επικουρικού προσωπικού δεν μπορεί να είναι μι-
κρότερο των έξι μηνών και μεγαλύτερο του ενός έτους. 
Το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του ανωτέρω 
προσωπικού ορίζεται στη σύμβαση που συνάπτει με τον 
φορέα στον οποίο θα απασχοληθεί».

Σύμφωνα με την αμέσως επόμενη παράγραφο 7, «Το 
επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησης του, 
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρό-
νος αυτός υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και 
θεωρείται προσόν όταν θέτουν υποψηφιότητα για την κα-
τάληψη μόνιμης θέσης σε αντίστοιχο κλάδο στο Δημόσιο 
Τομέα».

Τέλος, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της αμέσως 
επόμενης παραγράφου 8, «Το απασχολούμενο επικου-
ρικό προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου των ίδιων φορέων».

Εκ τούτων έπεται, ότι εκ της κείμενης νομοθεσίας δεν 
διαφαίνεται κάποια εξομοίωση του επικουρικού προσω-
πικού με τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους. Μόνον 
ως προϋπηρεσία εκλαμβάνεται η απασχόληση του επι-
κουρικού προσωπικού, το οποίο κατά τα λοιπά εξομοιώ-
νεται με το προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ενόψει τούτων δεν μπορεί να υποστηριχθεί, για παρά-

δειγμα, η άποψη, ότι το επικουρικό προσωπικό διατηρεί 
τα δικαιώματα των λοιπών μονίμων δημοσίων υπαλλή-
λων, όπως ενδεικτικώς είναι το δικαίωμα λήψεως εκπαι-
δευτικής άδειας για την παρακολούθηση μεταπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών. Κι αυτό γιατί οι επίμαχες δια-
τάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα περί των εκπαι-
δευτικών αδειών αφορούν αποκλειστικώς τους μονίμους 
δημοσίους υπαλλήλους και όχι όσους απασχολούνται σε 
δημόσιους φορείς με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου.

Οι παρατηρήσεις αυτές αναγκαστικώς καταλαμβά-
νουν και την άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις. Ειδικό-
τερα, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα, «1. Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, 
σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, 
σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαί-
δευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.

2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται 
συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που 
ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγού-
νται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμη-
να μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί 
να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια 
μίας (1) ημέρας».

Βέβαια, ακόμη και αν οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζο-
νταν και επί του επικουρικού προσωπικού, η συγκεκριμέ-
νη μορφή άδειας δεν χορηγείται νωρίτερα από την ημέρα 
των εξετάσεων, ενώ για κάθε ημέρα εξετάσεων δικαιο-
λογείται μια ημέρα άδειας. 
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ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία περί μετατάξεων επι-

σημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3, 4, 5 και 7 του 

Νόμου 4368/2016,
«3. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που 

ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού 
και λοιπού προσωπικού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φο-
ρέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πλην 
των διατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του ν. 3528/2007 
(Α' 26) και του άρθρου 71 του ν. 3918/2011(Α' 31).

4. Οι μετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην 
ίδια Δ.Υ.Πε, γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε. Οι με-
τατάξεις του προσωπικού μιας ΔΥ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε, 
γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., 
μετά από γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, χωρίς 
να απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που προβλέπει η παρ. 1 του άρ-
θρου 68 του ν. 4002/2011 (Α'180). Σε περίπτωση διαφωνίας 
των Διοικητών των Υ.Πε., για την μετάταξη αποφασίζει ο Υπουρ-
γός Υγείας.

5. Οι αιτήσεις για μετάταξη υποβάλλονται δύο (2) φορές το 
χρόνο, κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο. Εξαιρούνται οι μετατάξεις για 
λόγους υγείας και για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, που 
υποβάλλονται οποτεδήποτε. Για τις μεταθέσεις του προσωπικού, 
πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρ-
θρου 67 του ν. 3528/2007 (Α' 26), πλην της διάταξης της πα-
ραγράφου 9 αυτού. 

7. Δεν επιτρέπεται απόσπαση, μετάταξη ή μετάθεση του προ-
σωπικού, πλην των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπη-
ρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πριν παρέλθουν πέντε (5) 
έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις απόσπασης ή μετάταξης για λόγους συ-
νυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο ή μη, απόσπασης ή μετάταξης σε 
παραμεθόριες περιοχές, αμοιβαίας μετάταξης ή μετάθεσης, καθώς 
και απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης για λόγους υγείας του/της 
υπαλλήλου, του/ της συζύγου του/της ή των τέκνων του/της».

Εκ τούτων έπεται, ότι υπάρχει κώλυμα πενταετίας από τον δι-
ορισμό ή προηγούμενη μετάταξη, που εμποδίζει την διενέργεια 
νέας μετάταξης, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, που μνημο-
νεύονται ρητώς. Σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις ισχύει ο γε-
νικός κανόνας του διετούς κωλύματος από τον διορισμό, οπότε ο 
υπάλληλος διανύει την δοκιμαστική υπηρεσία.

Μετά την πάροδο της πενταετίας αίρεται το κώλυμα και επιτρέ-
πεται μετάταξη είτε σε φορέα της ίδιας ΥΠΕ, είτε άλλης ΥΠΕ. 

Για την διακρίβωση της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων 
στον φορέα υποδοχής είθισται να υποβάλλεται σχετικό ερώτημα 
από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο.

Επιπλέον, ουδείς περιορισμός υπάρχει εν σχέσει με τον αριθμό 
των αιτήσεων μετάταξης που δύναται να υποβάλει ένας υπάλλη-
λος. Ωστόσο, σε κάθε αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται ο φο-
ρέας υποδοχής, στον οποίο επιθυμεί να μεταταγεί ο υπάλληλος. 

Αναφορικά με την μοριοδότηση του χρό-
νου προϋπηρεσίας επικουρικού προ-

σωπικού κατά τη συμμετοχή σε διαδικασία 
προσλήψεων του ΑΣΕΠ επισημαίνονται τα 
ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
10 παρ. 5γ του Νόμου 3329/2005, όπως 
ισχύουν, «Ο χρόνος απασχόλησης του επι-
κουρικού προσωπικού στους φορείς της 
παραγράφου 2 υπολογίζεται ως χρόνος 
προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν για την 
κατάληψη μόνιμης θέσης αντίστοιχου κλά-
δου στο δημόσιο τομέα».

Κατά συνέπεια, ενόψει των παραπάνω 
ειδικών διατάξεων καθίσταται σαφές, ότι ο 
χρόνος προϋπηρεσίας του επικουρικού προ-
σωπικού οπωσδήποτε λαμβάνεται υπόψη 
και μοριοδοτείται ως προσόν, προκειμένου 
περί της συμμετοχής σε διαγωνισμό του 
ΑΣΕΠ για την κατάληψη κενής οργανικής 
θέσης μονίμου δημοσίου υπαλλήλου. 

Όσον αφορά την προκήρυξη 2Κ/2019 
του ΑΣΕΠ, κατά το μέρος που προβλέπει 
ειδικό – εναλλακτικό τρόπο απόδειξης της 
εργασιακής εμπειρίας για συγκεκριμένη κα-
τηγορία υποψηφίων και δη τους μισθωτούς 
του δημόσιου τομέα, ο τρόπος αυτός οπωσ-
δήποτε υπερισχύει του γενικού κανόνα περί 
της απόδειξης της εμπειρίας. 

Βέβαια, ερμηνευτικώς δεν είναι απόλυτα 
σαφές, εάν το επικουρικό προσωπικό εντάσ-
σεται στην κατηγορία των «μισθωτών» του 
δημόσιου τομέα, δοθέντος ότι ο συγκεκρι-
μένος όρος μπορεί να υποστηριχθεί, ότι κα-
ταλαμβάνει τους μονίμους δημοσίους υπαλ-
λήλους και όχι εκείνους που συνδέονται με 
φορείς του δημόσιου τομέα με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση, ενόψει των προανα-
φερθεισών ειδικών διατάξεων του άρθρου 
10 παρ. 5γ του Νόμου 3329/2005, οιοσ-
δήποτε υπηρετεί ως επικουρικό προσωπι-
κό και συμμετέχει σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ 
δέον όπως δηλώνει το σύνολο του χρόνου 
της προϋπηρεσίας – εργασιακής εμπειρίας 
του, δοθέντος ότι ο χρόνος αυτός αποδει-
κνύεται από την οικεία σύμβαση. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α50  2019) ο Νόμος 
4604/2019 με το άρθρο 134 του οποίου τρο-
ποποιήθηκαν οι μεταβατικές διατάξεις του Νόμου 

4589/2016 σχετικά με το προσόν της παιδαγωγικής 
επάρκειας για την πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π.

Σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 4: « Η περίπτωση δ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 αντικαθί-
σταται ως εξής: «δ) Με εξαίρεση τον κλάδο ΠΕ25 Σχο-
λικών Νοσηλευτών, για το διορισμό και την πρόσληψη 
στους κλάδους του Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι Πανε-
πιστημίου που δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική 
επάρκεια κατατάσσονται μαζί με τους υποψήφιους από-
φοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
που διαθέτουν την επάρκεια αυτή και επιμορφώνονται 
υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την 
ημερομηνία του διορισμού τους, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 6 του άρθρου 62...»’

Με την τροποποίηση αυτή αίρεται η άνιση μετα-
χείριση των Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ αναφορικά με το 
προσόν της παιδαγωγικής επάρκειας και οι υποψήφιοι 
σχολικοί Νοσηλευτές εξαιρούνται ρητά από την ανωτέ-
ρω μεταβατική διάταξη που στην αρχική της μορφή έδινε 
το δικαίωμα στους Νοσηλευτές ΠΕ χωρίς παιδαγωγική 
επάρκεια να καταταγούν μαζί με τους Νοσηλευτές ΤΕ με 
παιδαγωγική επάρκεια και να επιμορφωθούν υποχρεω-
τικά εντός δύο ετών από το διορισμό τους.

Τα ζητήματα της κινητικότητας του νοσηλευτικού 
προσωπικού ρυθμίζονται από τις ειδικές διατά-
ξεις του άρθρου 50 του Νόμου 4368/2016.

Κατ’εξουσιοδότηση της παραγράφου 9 του ως 
άνω άρθρου 50 του Ν. 4368/2016 έχει εκδοθεί η 
υπ’αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22-03-2016 Από-
φαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας (Καθορισμός διαδικασίας αποσπάσεων, με-
τατάξεων, μεταθέσεων και μετακινήσεων του νοση-
λευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού των 
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των Δ.Υ.Πε., 
ΦΕΚ Β΄ 839/30.3.2016).

Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 3 παρ. 2 της ως 
άνω υπουργικής απόφασης, «Η μετάταξη υλοποιεί-
ται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση και στην πε-
ρίπτωση που δεν υπάρχει, υλοποιείται με μεταφορά 
της θέσης του υπαλλήλου σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 5 του άρθρο 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ. Α΄/2011)».

Εν προκειμένω η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση 
ομιλεί περί της μεταφοράς της θέσεως του υπαλλή-
λου, χωρίς να διακρίνει μεταξύ οργανικής ή προσω-
ποπαγούς θέσεως. Κατά το μέρος, δε, που οι διατά-
ξεις περί κινητικότητας αναμφίβολα θεμελιώνουν 
δικαίωμα υπέρ των υπαλλήλων, δεν χωρεί ερμηνευ-
τική προσέγγιση τούτων, η οποία να θέτει περιορι-
σμούς, οι οποίοι δεν προβλέπονται ρητώς είτε από 
το Νόμο, είτε από την κατ’εξουσιοδότηση εκδοθείσα 
υπουργική απόφαση.

Κατά συνέπεια, ενόψει των παραπάνω διατάξε-
ων θα μπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη, ότι είναι 
εφικτή η διενέργεια μετάταξης με μεταφορά της προ-
σωποπαγούς θέσεως του υπαλλήλου στον φορέα 
υποδοχής. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣΟΝ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
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Αναφορικά με το ζήτημα της 
διενέργειας μετάταξης σε 
κενή θέση, η πλήρωση της 

οποίας έχει προκηρυχθεί με σχε-
τική πράξη του ΑΣΕΠ, επισημαίνο-
νται τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 73 παρ. 6 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα, «Θέσεις για 
τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη 
πλήρωσής τους με διορισμό δεν 
καλύπτονται με μετάταξη». 

Οι παραπάνω διατάξεις θέτουν 
τον γενικό κανόνα της απαγόρευ-
σης μετάταξης σε θέση, η οποία 
έχει ήδη προκηρυχθεί. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ειδι-
κότερες διατάξεις του άρθρου 50 
παρ. 3 του Νόμου 4368/2016, 
που αφορούν ειδικώς την κινη-
τικότητα του νοσηλευτικού προ-
σωπικού, «Καταργούνται όλες οι 
διατάξεις, γενικές και ειδικές, που 
ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων του 

νοσηλευτικού, παραϊατρικού και 
λοιπού προσωπικού, πλην των 
ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέ-
ων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πλην των 
διατάξεων των άρθρων 69, 70 
και 72 του ν. 3528/2007 (Α΄ 
26) και του άρθρου 71 του ν. 
3918/2011(Α΄ 31)».

Όπως προκύπτει εκ των ανω-
τέρω, ο νομοθέτης, προκειμένου 
περί των μετατάξεων του νοση-
λευτικού προσωπικού, επιδιώκει 
την διατήρηση σε ισχύ μόνον των 
διατάξεων των άρθρων 69, 70 
και 72 του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα. Εξ αντιδιαστολής προκύ-
πτει, ότι η γενική διάταξη του άρ-
θρου 73 του Κώδικα δεν μπορεί 
να εφαρμόζεται επί μετατάξεων 
νοσηλευτικού προσωπικού. 

Σε κάθε περίπτωση διευκρι-
νίζεται, ότι ένας ήδη υπηρετών 
υπάλληλος δύναται να συμμετέ-

χει σε νέα προκήρυξη για κατά-
ληψη διαφορετικής θέσης, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 18 παρ. 17 του Νόμου 
2190/1994, σύμφωνα με τις 
οποίες «Τακτικοί υπάλληλοι του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 
α΄ και β' βαθμίδας, που διορίστη-
καν με τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου, δεν έχουν δικαίωμα να 
συμμετέχουν σε διαδικασία πλή-
ρωσης θέσεων των φορέων του 
άρθρου 14 παρ. 1, με τις διατά-
ξεις του ίδιου νόμου, πριν παρέλ-
θει πενταετία από την ημερομηνία 
διορισμού τους». Με τις διατάξεις 
αυτές καθιερώνεται κώλυμα συμ-
μετοχής σε νέα προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ. Εάν ο υπάλληλος θέσει 
υποψηφιότητα σε νέα προκήρυξη 
παρά το κώλυμα της πενταετίας, η 
αίτησή του θα απορριφθεί, χωρίς 
να τίθεται ζήτημα με την οργανική 
θέση που ήδη κατέχει.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 3863/2010: 
«1. Από 1.9.2011 δημιουργείται Κέντρο Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη 

Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Δι-
οίκησης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την εξασφάλιση της ενι-
αίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό 
του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των 
ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δη-
μοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους 
απαιτείται πιστοποίηση της αναπηρίας...3. Από το σύνο-
λο των επιλεγμένων ιατρών καθορίζονται με δημόσια 
κλήρωση, ανά εξάμηνο, οι ιατροί που απαιτούνται για τη 
λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών, ο αριθμός των 
οποίων ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
και σύμφωνα με τις ανάγκες των Υγειονομικών Επιτρο-
πών σε ιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων για τη λει-
τουργία των παραπάνω επιτροπών. Έργο των Υγειονο-
μικών Επιτροπών είναι: α) Ο καθορισμός του ποσοστού 
αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας,

 β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ.
 γ) Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις 

κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, 
για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις 
οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπη-
ρία.

Όπως αναφέρεται στην υπ΄αριθ Φ80//2011: ΕΓΓΡ.
ΓΓΚΑ 7/11/11 εγκύκλιο με θέμα: «Επισημάνσεις σχε-
τικά με τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών του 
ΚΕΠΑ» του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης : «Όπως προκύπτει από τη σαφή διατύπωση των δια-
τάξεων της περ. γ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του 
άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), οι Υγειονομικές 
Επιτροπές του ΚΕΠΑ είναι αρμόδιες για τον καθορισμό 
ποσοστού αναπηρίας, όχι μόνο για απονομή σύνταξης, 
αλλά και για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παρο-
χές ή διευκολύνσεις, τις οποίες δικαιούνται από την πο-
λιτεία τα άτομα με αναπηρία.

Κατά συνέπεια, όλες οι περιπτώσεις που υπάγονται 
στην παραπάνω κατηγορία και εκρίνοντο μέχρι 31/8/11 
από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, από 
1/9/11 υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών 
Επιτροπών του ΚΕΠΑ.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι εν ενεργεία δημόσιοι 
υπάλληλοι που παραπέμποντο μέχρι 31/8/11 στις Β/
βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του άρθρου 165 του ν. 
3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26), προκειμένου αυτές να γνω-
ματεύσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου ως άνω 
άρθρου και νόμου, καθώς και του άρθρου 100 αυτού, 
περί του ιάσιμου ή μη της ασθένειάς τους, θα παραπέ-
μπονται πλέον στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 165 του Υπαλληλικού Κώδικα: 
«Σε κάθε νομό και νομαρχιακό διαμέρισμα συνιστώνται, 
με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέ-
ρειας, μία ή περισσότερες πρωτοβάθμιες υγειονομικές 
επιτροπές που αποτελούνται από τρία (3) μέλη και συ-
γκροτούνται από γιατρούς του Δημοσίου ή νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. που υπηρετούν στο 
νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα.

Οι πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές είναι αρμό-
διες να γνωματεύουν, ύστερα από ερώτημα της υπηρε-
σίας: α) για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών, β. για το 
χαρακτηρισμό νοσημάτων που χρήζουν νοσηλείας για τη 
χορήγηση άδειας έως είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημε-
ρών το χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 
παρ. 2 του παρόντος και γ. για κάθε άλλο θέμα Υγείας 
του υπαλλήλου το οποίο έχει σχέση με τα υπηρεσιακά 
του καθήκοντα.»

Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι το ζήτημα της 
απαλλαγής υπαλλήλων Νοσοκομείου από το κυκλικό 
ωράριο και της δυνατότητας ή αδυναμίας άσκησης κά-
ποιων από τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου, δεν 
είναι θέματα σχετιζόμενα με ποσοστό αναπηρίας, ώστε 
να απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας και να είναι αρμό-
διο το ΚΕΠΑ.

Συνεπεία των ανωτέρω και λόγω μη αναφοράς της 
αρμοδιότητας αυτής μεταξύ των ρητώς αποδιδομένων 
αρμοδιοτήτων των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕΠΑ, 
φρονούμε ότι εξακολουθεί να ανήκει στις επιτροπές που 
προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, με την επιφύ-
λαξη της ειδικής νομοθεσίας σχετικά με τις αρμοδιότητες 
του Ιατρού Εργασίας, όπου αυτός υφίσταται.

Αρμοδιότητα γνωμάτευσης σχετικά 
με την απαλλαγή υπαλλήλου 
από το κυκλικό ωράριο και τα 
ασκούμενα καθήκοντα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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Αναφορικά με το ζήτημα της κατάληψης των θέσεων 
ευθύνης στις νοσηλευτικές υπηρεσίες των δημό-
σιων νοσοκομείων όλης της χώρας, επισημαίνο-

νται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρ-

θρου 124 του Νόμου 4600/2019 (Εκσυγχρονισμός και 
Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, 
Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύστα-
ση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις, 
ΦΕΚ Α΄ 43/09-03-2019), «Τα άρθρα «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» των οργανισμών των νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ. στο σημείο που αναφέρεται η περίπτωση της νοση-
λευτικής υπηρεσίας αντικαθίστανται ως εξής:

«Στη Διεύθυνση, στους Τομείς και στα Τμήματα της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι των κλά-
δων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, με εξαίρεση τα 
νοσηλευτικά τμήματα που καλύπτουν τα Μαιευτικά - Γυναι-
κολογικά Τμήματα, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι του 
κλάδου ΤΕ Μαιευτικής εκτός αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι 
του κλάδου αυτού, οπότε προΐστανται υπάλληλοι του κλά-
δου ΤΕ Νοσηλευτικής.

Σε όσους Οργανισμούς υφίσταται η πρόβλεψη της κα-
τάληψης των ανωτέρω θέσεων από υπαλλήλους του κλά-
δου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής όταν δεν υπάρχουν ή δεν 
επαρκούν οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή 
ΤΕ Νοσηλευτικής, η πρόβλεψη αυτή καταργείται».

Επί της ουσίας οι παραπάνω διατάξεις έρχονται να 
επαναλάβουν το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του άρθρου 
103 παρ. 1 του Νόμου 2071/1992, σύμφωνα με τις 
οποίες «Θέσεις διευθυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων 
και υπευθύνων της νοσηλευτικής υπηρεσίας, νοσηλευτι-
κών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, καταλαμβάνονται από 
νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ, με εξαίρεση τα μαιευτικά τμήματα 
και τα κοινωνικής ιατρικής στα οποία προΐσταται μαίες και 
επισκέπτες αντιστοίχως».

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται με τον πλέον πα-
νηγυρικό τρόπο η σαφής βούληση του νομοθέτη περί της 
μη ύπαρξης προβαδίσματος μεταξύ των δύο κατηγοριών 
νοσηλευτών (ΠΕ και ΤΕ), προκειμένου περί της κατάληψης 
των οικείων θέσεων ευθύνης. 

Επιπλέον, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του 
άρθρου 124 του Νόμου 4600/2019, καθίσταται σαφής 
η αναμφισβήτητη διάκριση μεταξύ των Νοσηλευτών τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ) από τους Βοηθούς 
Νοσηλευτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι 
αδυνατούν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης των νοση-
λευτικών υπηρεσιών. 

Ανατρέχοντας στην οικεία αιτιολογική έκθεση, που συ-

νοδεύει τις ως άνω διατάξεις, διαβάζουμε τα ακόλουθα : 
«Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη προκει-

μένου να αντιμετωπισθεί ενιαία και για το σύνολο των Νο-
σοκομείων του Ε.Σ.Υ. της χώρας το θέμα της κατάληψης 
θέσης ευθύνης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθόσον 
έχουν διαπιστωθεί διαφοροποιήσεις μεταξύ των Νοσο-
κομείων. Ειδικότερα, σε ικανό αριθμό Νοσοκομείων δεν 
υφίσταται η πρόβλεψη για την κατάληψη θέσεων ευθύνης 
από ΠΕ Νοσηλευτικής και ΤΕ Νοσηλευτικής δίνοντας μόνο 
τη δυνατότητα να προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ 
Νοσηλευτικής ενώ, παράλληλα, σε οργανισμούς άλλων 
Νοσοκομείων υφίσταται η δυνατότητα κατάληψης θέσεων 
ευθύνης, τόσο από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Νοσηλευ-
τικής, όσο και από υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Νοσηλευ-
τικής. Στην τελευταία περίπτωση Νοσοκομείων μπορεί να 
εφαρμοστεί η διαζευκτική δυνατότητα κατάληψης θέσεων 
ευθύνης, μέσω της χρήσης της διάταξης του άρθρου 26 
του ν. 4272/2014, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις Νο-
σοκομείων δεν δύναται να αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη 
διάταξη έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα 
της διαζευκτικής επιλογής. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη 
ρύθμιση έρχεται να θεραπεύσει αυτήν την κατάσταση, έτσι 
ώστε η διαζευκτική επιλογή να ισχύσει για το σύνολο των 
Νοσοκομείων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε σε αρκετούς ορ-
γανισμούς Νοσοκομείων η μη πρόβλεψη κατάληψης θέ-
σης ευθύνης νοσηλευτικού τμήματος από υπαλλήλους του 
κλάδου ΤΕ Μαιευτικής για την κάλυψη των Μαιευτικών/
Γυναικολογικών Τμημάτων, με αποτέλεσμα να επέρχεται 
δυσλειτουργία και δυσχέρεια τόσο στο ανθρώπινο δυνα-
μικό, όσο και στο επιτελούμενο έργο των τμημάτων αυ-
τών. Άλλωστε, η προτεινόμενη ρύθμιση ταυτίζεται με το 
πνεύμα της διάταξης του άρθρου 103 του ν. 2071/1992 
(Α΄123), όπου ορίζεται ότι «Θέσεις διευθυντών, τομεαρ-
χών, προϊσταμένων …… καταλαμβάνονται από νοσηλευ-
τές ΠΕ και ΤΕ,……..». Στο ίδιο δε, άρθρο ρυθμίζεται και το 
θέμα των Μαιευτικών Τμημάτων».

ΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4600/2019

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, επαγγελματικό επι-
μελητήριο των Νοσηλευτών της χώρας  και θεσμι-
κό όργανο προάσπισης των δικαιωμάτων τους, 

με καταστατικούς σκοπούς μεταξύ άλλων (άρθρο 2 του 
Νόμου 3252/2004) την προάσπιση των δικαιωμάτων 
των Νοσηλευτών της χώρας και την εξασφάλιση υψηλής 
στάθμης φροντίδας και υγείας στο κοινωνικό σύνολο και 
την συμβολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού 
Λαού, σας επισημαίνει τα ακόλουθα ανά άρθρο για το 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη» στο 
πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων της:

Καταρχάς θεωρούμε ελπιδοφόρο το γεγονός ότι πολ-
λές εκ των προτάσεων της ΕΝΕ που περιλήφθηκαν σε 
υπόμνημα μετά την συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για 
την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την ακού-
σια νοσηλεία, ελήφθησαν υπόψιν κατά τη σύνταξη του 
σχεδίου νόμου το οποίο χαρακτηρίζεται από μια έντονη 
τάση εναρμόνισης με τα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα 
προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και καταδει-
κνύει έντονη προσπάθεια προάσπισης της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, που τέθηκε σε αμφισβήτηση καθ΄όλα τα 
έτη εφαρμογής του Νόμου2071/1992.

Επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου, ως προς την 
παράγραφο 6 και αναφορικά με την ακούσια νοσηλεία 
ανηλίκων άνω των 16 ετών σε ψυχιατρικά τμήματα ενη-
λίκων. Θα ήταν προτιμότερο να λειτουργήσουν πιλοτικά 
δομές εφηβικής ψυχικής υγείας, καθώς υπάρχει μεγάλη 
απόκλιση από άποψη ηλικιακού επιπέδου μεταξύ των 
παιδιών στις παιδοψυχιατρικές κλινικές, γεγονός που 
διαταράσσει το θεραπευτικό περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει 
όταν ανήλικος 16 ετών νοσηλευτεί με ακούσια νοσηλεία 
σε τμήμα ενηλίκων, καθώς στους ενήλικες δεν υπάρχει 
όριο ηλικίας, με αποτέλεσμα ο έφηβος να εισαχθεί σε 
ένα ιδιαιτέρως ασφυκτικό και μη θεραπευτικό περιβάλ-
λον με ενήλικες όλων των ηλικιών. 

Προτείνουμε την ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών δομών 
σε όλες τις ΤΟΨΥ, καθώς δεν νοείται ανήλικος να νο-
σηλεύεται σε τμήμα ενηλίκων και δεν είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν «συνθήκες θεραπευτικού περιβάλλοντος 
προσαρμοσμένου στην ανηλικότητα», σε ένα ψυχιατρικό 
τμήμα ενηλίκων και με μη εξειδικευμένο προσωπικό. 

Αναφορικά με το άρθρο 2 του σχεδίου νόμου, κρί-
νουμε απόλυτα ορθή την νομοθέτηση της θεραπείας στην 
κοινότητα κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, αλλά θεω-

Προτάσεις της ΕΝΕ κατά τη 
διαβούλευση του σχεδίου Νόμου: 
«Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη»

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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ρούμε τη διάταξη αόριστη και συνταχθείσα χωρίς να έχει 
ληφθεί υπόψιν η τρέχουσα κλινική πραγματικότητα. Σε 
πιο ρεαλιστική βάση, προτείνεται η θεραπεία στην Κοι-
νότητα να λειτουργήσει πιλοτικά σε ήδη υπάρχουσες και 
λειτουργικές μονάδες και κατόπιν να λειτουργήσει κατά 
τα προτεινόμενα στο Νομοσχέδιο.

Ειδικότερα: Στην πράξη η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Ψυ-
χικής Υγείας ασκείται από τους Ψυχιατρικούς Τομείς των 
Γενικών Νοσοκομείων και τα εξωτερικά ιατρεία των ψυ-
χιατρείων, τα οποία δεν αποτελούν Μονάδες Πρωτοβάθ-
μιας Περίθαλψης και ιδίως κατά τις ημέρες εφημερίας, 
αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα λόγω πληρότητας. Η 
μετακύληση του βάρους της ανεπάρκειας της Πρωτοβάθ-
μιας Περίθαλψης και της ανυπαρξίας των Προγραμμάτων 
Παρέμβασης στην Κρίση στα Ειδικά Ψυχιατρεία και στις 
ψυχιατρικές κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων, αποτε-
λεί το σημαντικότερο ίσως παράγοντα της αποτυχίας του 
συστήματος του Νόμου 2071/1992.

Η απλή αναφορά επομένως της «θεραπείας στην 
κοινότητα» δεν επιλύει το πρόβλημα της επιβεβλημένης 
αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων δομών και της  δημι-
ουργίας νέων, ιδίως σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντί-
δας υγείας, και κυρίως, στον τόπο διαβίωσης του ασθε-
νούς.

Απαιτείται άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων και 
άμεση εφαρμογή των νομοθετικών προβλέψεων για την 
τομεοποίηση των ψυχιατρικών υπηρεσιών, την Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας και τη διασύνδεση των ψυχιατρι-
κών υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλοι 
όροι νοσηλείας για τον ασθενή, να αποσυμφορηθούν οι 
νοσοκομειακές δομές και να καταστούν αξιοπρεπείς οι 
συνθήκες ακούσιας νοσηλείας, σύμφωνα με τη στρατη-
γική του Παγκόσμιου Οργανισμού (ΠΟΥ) για την Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

Στην περίπτωση γ, προτείνουμε να συμπληρωθεί «να 
εκτιμάται από τη θεραπευτική ομάδα». 

Στην παράγραφο 2 προτείνουμε την συμπλήρωση της 
φράσης «και τα μέλη της διεπιστημονικής θεραπευτικής 
ομάδας της Δομής Ψυχικής Υγείας», μετά τη λέξη «ψυχι-
άτρους». Στο θεραπευτικό συμβόλαιο θα πρέπει να συμ-
μετέχουν όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας ψυ-
χικής υγείας, με εγκατάλειψη της απόλυτης και άκριτης 
προτεραιότητας του ιατρικού ρόλου σε όλη τη διαδικασία, 
κατ’ αποκλεισμό των λοιπών επαγγελματιών ψυχικής 
υγείας.

Αναφορικά με το άρθρο 3, επισημαίνουμε ότι απαι-
τείται εξειδίκευση της έννοιας της «σοβαρής διαταραχής 
του ελέγχου της πραγματικότητας» δια της νομοθετικής 
πρόβλεψης επιστημονικών κριτηρίων. 

Αναφορικά με το άρθρο 4, παρατηρούμε ότι δεν προ-
βλέπεται η πιθανότητα κατά την οποία, ίσως χρειαστεί, η 
διαδικασία ακούσιας θεραπείας στην κοινότητα και της 
ακούσιας νοσηλείας να υπερβεί τους 4 μήνες. Αναφε-
ρόμαστε σε περιπτώσεις υπολειμματικής ή φαρμακοαν-
θεκτικής ψύχωσης, καθυστερημένης ανταπόκρισης του 
ασθενή σε οποιαδήποτε μορφή θεραπείας, αλλά και σε 

περιπτώσεις δυσκολίας ή αδυναμίας κοινωνικής επανέ-
νταξης στην κοινότητα, λόγω απουσίας ή δυσλειτουργίας 
του οικογενειακού περιβάλλοντος ή/και έλλειψης κοινο-
τικών δομών. 

Προτείνουμε την καθιέρωση περισσότερων περιπτώ-
σεων χρονικών ορίων της διάρκειας της ακούσιας ψυχι-
ατρικής περίθαλψης ανάλογα με τη βαρύτητα της κατά-
στασης, αλλά και με το αν πρόκειται για θεραπεία στην 
κοινότητα ή ακούσια νοσηλεία.

Επίσης προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης 
«θεράποντες ιατροί» από τη φράση «θεραπευτική ομά-
δα».

Αναφορικά με το άρθρο 5, προτείνουμε την προσθή-
κη της έννοιας «επιμέλεια» μετά την «γονική μέριμνα».

Αναφορικά με την υποβολή της αίτησης από τον Ει-
σαγγελέα, εισηγούμαστε να δίνεται η δυνατότητα στον 
Επιστημονικό Διευθυντή κοινοτικής δομής ή μονάδας να 
υποβάλλει στον εισαγγελέα αίτημα για ακούσια ψυχιατρι-
κή περίθαλψη για ασθενή ο οποίος είχε στο παρελθόν 
θεραπευτική σχέση με τη δομή, η οποία έχει διακοπεί 
λόγω υποτροπής της ψυχικής νόσου, αλλά υπάρχουν και 
ενδείξεις ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έναρ-
ξη διαδικασίας για την ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη

Στην παράγραφο 2, προτείνουμε την εξειδίκευση του 
χρονικού διαστήματος εντός του οποίου θα πρέπει να 
έχουν χορηγηθεί οι «πρόσφατες γνωματεύσεις».

Προτείνουμε επίσης την παροχή νομοθετικής εξου-
σιοδότησης για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης στην 
οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των «συνι-
στώμενων» Μονάδων Ψυχικής Υγείας κατά περίπτωση. 

Στο τελευταίο εδάφιο προτείνουμε την εξειδίκευση 
της συγγένειας ως αποτρεπτικό παράγοντα για τη χορή-
γηση των γνωματεύσεων. 

Αναφορικά με την υποχρέωση της αρμόδιας Πε-
ριφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας (Πε.
Δι.Το.Ψ.Υ.) και, σε περίπτωση αδυναμίας, της Διεύθυν-
σης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, για την κοι-
νοποίηση τον Σεπτέμβριο κάθε έτους στις κατά τόπους 
Εισαγγελίες Πρωτοδικών καταλόγου με τα στοιχεία επι-
κοινωνίας των αρμόδιων κοινοτικών μονάδων ψυχικής 
υγείας, επισημαίνουμε εκ νέου τα ανωτέρω σχετικά με 
τις τραγικές ελλείψεις της Πρωτοβάθμιας Παροχής Φρο-
ντίδας Υγείας στην πράξη.  

Για την εφαρμογή του Νόμου απαιτείται άμεση λει-
τουργία των Τομέων Ψυχικής Υγείας, σύσταση και λει-
τουργία των προβλεπόμενων Κέντρων Ψυχικής Υγείας 
και των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν προς τον πολίτη 
(όπως η Βραχεία Νοσηλεία πλησίον του τόπου κατοικίας 
του και οι Μονάδες Παρέμβασης στην Ψυχολογική Κρίση 
στην οικία του) αλλά και άμεση διασύνδεση των ψυχια-
τρικών δομών.

Αναφορικά με το άρθρο 6, στο οποίο λείπει ο αριθμός 
2 στην αρίθμηση, στην κατ’ οίκον εξέταση του ασθενή 
από τον ψυχίατρο, πρέπει να θεσπιστεί το να παρευρί-
σκονται μέλη της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας 
διαφορετικών ειδικοτήτων (νοσηλευτής, ψυχολόγος, 
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κοινωνικός λειτουργός). Με αυτό τον τρόπο, αφενός θα 
ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας του ψυχίατρου, αφετέ-
ρου, εάν χρειαστεί, θα μπορούν και οι άλλοι επαγγελμα-
τίες ψυχικής υγείας να συμβάλλουν με την ενεργό συμ-
μετοχή τους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, είτε στη 
δημιουργία θεραπευτικού κλίματος είτε στην εκτόνωση 
της πιθανής ψυχολογικής έντασης του ασθενή με την 
εφαρμογή τεχνικών αποκλιμάκωσης.

Τέλος, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιατρικές 
γνωματεύσεις των δύο ψυχιάτρων διαφέρουν ουσιωδώς 
μεταξύ τους, προτείνουμε την εξέταση του ασθενούς από 
τρίτο ψυχίατρο,  η πραγματογνωμοσύνη του οποίου θα 
κρίνει την ανάγκη και το είδος της ακούσιας ψυχιατρικής 
περίθαλψης. 

Αναφορικά με το άρθρο 7, χαιρετίζουμε την αποδοχή 
των προτάσεών μας ως προς την κατάργηση της άκρως 
αναξιοπρεπούς μεταγωγής των ασθενών με περιπολικά 

και την απεμπλοκή της ΕΛΑΣ από τη διαδικασία.
Αναφορικά με τη στελέχωση του Γραφείου Υποστή-

ριξης Ψυχικής Υγείας, προτείνουμε το γραφείο να στελε-
χωθεί από όλες τις ειδικότητες εργαζομένων στην ψυχι-
κή υγεία (ψυχίατροι, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί 
λειτουργοί), είτε με μετακινήσεις/ μετατάξεις/ αποσπά-
σεις εργαζομένων στο χώρο της ψυχικής υγείας είτε από 
νέες προσλήψεις.

Στο ΕΚΑΒ  προτείνουμε τη θέσπιση της ειδικότητας 
«πλήρωμα ασθενοφόρου ψυχικής υγείας», με την καθιέ-

ρωση ειδικής εκπαίδευσης.
Όλοι οι επαγγελματίες του Γραφείου Υποστήριξης 

Ψυχικής Υγείας προτείνεται να προβλέπεται ότι θα εκπαι-
δευθούν επί των τεχνικών αποκλιμάκωσης, με σεμινάρια 
ψυχιατρικής, προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τις απαιτή-
σεις και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο της κάθε ειδικότητας.  

Η συσταθείσα Πολυκλαδική Διεπιστημονική Μονάδα 
που θα προβλέπεται, θα έχει ως αποκλειστική αρμοδι-
ότητα την ασφαλή διακομιδή των φερομένων ως ψυχι-
κά ασθενών σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας για ψυχιατρική 
εξέταση.

Στην παράγραφο 3,προτείνουμε την αντικατάσταση 
του όρου «μεταφορά» από τον όρο «συνοδεία» του φε-
ρόμενου ως ασθενή στην Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

Η μεταφορά των ψυχικά ασθενών δεν ανήκει στις 
αρμοδιότητες των Νοσηλευτών σύμφωνα με το Π.Δ. 
351/1989 και την Υ.Α. «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ-

ΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟ-
ΣΗΛΕΥΤΗ» Φ.Ε.Κ. 106/26-2-1988, Τεύχος Β’. Εκ του 
Νόμου κρίνεται επομένως επιβεβλημένος ο καθορισμός 
διαφορετικής κατηγορίας εργαζομένων ως αρμόδιων για 
τη μεταφορά των ψυχικά ασθενών, έργο που μπορεί να 
οργανώσει – προγραμματίσει Νοσηλευτής κατά το Π.Δ. 
348/1988.

Εν προκειμένω αναφέρουμε ότι η διαδικασία εφαρμο-
γής τεχνικών αποκλιμάκωσης προϋποθέτει και απαιτεί, 
σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική, την 
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εκπαίδευση, την συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των 
μελών της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας και δεν 
αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα ή καθήκον των Νο-
σηλευτών.

 Προτείνουμε επίσης, την συνδρομή οργάνου της 
ΕΛ.ΑΣ που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση στη διαχείριση 
και την αποκλιμάκωση της κρίσης. Εφόσον εφαρμοστεί 
στην πράξη η τομεοποίηση και λειτουργήσουν τα ΚΨΥ με 
τον προβλεπόμενο τρόπο και με επαρκή στελέχωση, με 
την προσδοκώμενη μείωση του αριθμού των περιστατι-
κών για ακούσια περίθαλψη και της έντασης της συμπτω-
ματολογίας της πλειοψηφίας των περιστατικών, ο ρόλος 
της αστυνομίας σταδιακά  θα περιοριστεί και να ζητείται 
αποκλειστικά για τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες περι-
γράφονται από το νομοσχέδιο.

Αναφορικά με την ειδική εκπαίδευση, εισηγούμαστε 
τη θεσμοθέτηση της ειδικής εκπαίδευσης των μελών της 
Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας του ΕΚΑΒ και των 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας καθώς και στελεχών και οργά-
νων της ΕΛΑΣ από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, δια 
της διενέργειας ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 Τέλος προτείνουμε την προσθήκη της λέξης «νοση-
λευτική» μετά τη λέξη «ιατρική φροντίδα» και τονίζουμε 
την ανάγκη λεπτομερέστερης ρύθμισης των πρακτικών 
ζητημάτων της «μεταφοράς» των ασθενών και ιδίως 
του ζητήματος της διανυκτέρευσής τους, αν αυτή απαι-
τηθεί σε περίπτωση ανάγκης κάλυψης μεγάλης απόστα-
σης. 

Εν προκειμένω πρέπει να ληφθεί υπόψιν η συχνή 
διακομιδή ψυχικά ασθενών σε ψυχιατρικές κλινικές και 
νοσοκομεία με γεωγραφική απόσταση από το χώρο κα-
τοικίας τους.  Η τρέχουσα κατάσταση χαρακτηρίζεται 
από πολύωρα και κουραστικά ταξίδια (ιδιαίτερα για τους 
ασθενείς των νησιωτικών περιοχών), παραμονή σε κρα-
τητήριο με παραβάτες του κοινού ποινικού δικαίου, μη 
λήψη για αρκετές ημέρες φαρμακευτικής αγωγής και ψυ-
χολογικής υποστήριξης, κλπ, φαινόμενα που πρέπει με 
το νέο νομοθετικό καθεστώς να εξαλειφθούν.

Επισημαίνουμε, ότι ο αριθμός των προβλεπόμενων 
από το σχέδιο νόμου διατιθέμενων συμβατικών οχημά-
των κρίνουμε ότι είναι ανεπαρκής και επίσης, δεν προσ-
διορίζονται οι τεχνικές τους προδιαγραφές και ο εξοπλι-
σμός.

Αναφορικά με το άρθρο 8  εισηγούμαστε, να αντι-
κατασταθεί ο όρος «άλλο πρόσωπο» με τη φράση «ει-
δικευμένος ψυχίατρος». (Στα παραρτήματα Γ΄ και Δ΄ 
αναφέρεται σαφώς ότι την ενημέρωση την αναλαμβάνει 
ειδικευμένος ψυχίατρος οποιαδήποτε βαθμίδας).

Επίσης προτείνουμε εξειδίκευση και συγκεκριμενο-
ποίηση της γενικής έννοιας της «μη συμμόρφωσης» του 
ασθενούς με τους «όρους» που έχουν τεθεί, έννοια επί-
σης αόριστη που ενδέχεται να προκαλέσει πρακτικά ζητή-
ματα. 

Αναφορικά με το άρθρο 9, επισημαίνουμε ότι η  με-
τατροπή της θεραπείας στην Κοινότητα σε ακούσια νο-
σηλεία και το αντίστροφο, της ακούσιας νοσηλείας σε 

θεραπεία στη Κοινότητα, θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη 
γνώμη όλης της διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών 
ψυχικής υγείας.

Αναφορικά με το άρθρο 12, έχει παρατηρηθεί το φαι-
νόμενο διευθυντές Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή συγγε-
νείς ασθενών να υποβάλουν αιτήσεις για αλλαγή Μονά-
δας νοσηλείας του ασθενή επικαλούμενοι αποκλειστικά 
τον κίνδυνο «απόδρασης» του ασθενούς από τη Μονάδα 
στην οποία νοσηλεύεται και ανεξάρτητα από την πορεία 
της θεραπείας του.

Προτείνουμε τη θέσπιση ειδικής πρόβλεψης ώστε να 
μην γίνονται δεκτές αιτήσεις που θεμελιώνονται μόνο 
στην προαναφερθείσα αιτιολόγηση.

Αναφορικά με το άρθρο 17,  στην παράγραφο 4 ειση-
γούμαστε να προβλεφθεί τι θα συμβαίνει στην περίπτω-
ση που δεν θα είναι δυνατή ή εφικτή η  επικοινωνία του 
ειδικού ψυχίατρου με τον επιστημονικό Διευθυντή της 
Μονάδας προκειμένου να έχει τη σύμφωνη γνώμη του.

Στην παράγραφο 5 προτείνουμε την άμεση ενημέρω-
ση των αρμόδιων εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών 
στην περίπτωση παραβίασης της άδειας ή φυγής ή ανά-
κλησής από τον Επιστημονικό Διευθυντή της Μονάδας 
Ψυχικής Υγείας όπου νοσηλεύεται ο ασθενής ή από τον 
Θεράποντα Ψυχίατρο.

Είναι δε απαραίτητο να τεθεί ρητά χρονικό όριο ανα-
ζήτησης του ασθενή, «σε περίπτωση  παραβίασης της  
άδειας, φυγής ή ανάκλησής της», πέραν του οποίου  να 
χορηγείται «εξιτήριο», και μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο 
ή αναγκαίο να επαναλαμβάνεται εκ νέου η διαδικασία για 
ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του παρόντος.

Στην παράγραφο 5, εκ παραδρομής αναφέρεται το 
Παράρτημα Δ’, αντί του Παραρτήματος Ε’.

Αναφορικά με το άρθρο 18, θεωρούμε  την αναφο-
ρά  της πρότασης: «και, απουσία αυτών, τα Ψυχιατρικά 
Τμήματα των Νοσοκομείων» κατ΄ουσίαν παροχή νομιμο-
ποίησης για την εξακολούθηση και διαιώνιση της απαρά-
δεκτης κατάστασης παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας στην πράξη από τα Νοσοκομεία και αι-
τούμαστε την απαλοιφή της.

Αναφορικά με το άρθρο 20, διαπιστώνουμε ότι 
εξακολουθεί να είναι σε ισχύ το άρθρο 94 του Νόμου 
2071/1992 (εκούσια νοσηλεία) για το οποίο η κλινική 
πρακτική της επείγουσας ψυχιατρικής έχει αναδείξει την 
ανάγκη τροποποίησής του και θεωρούμε επιβεβλημένη 
τη θέση πρόβλεψης περί ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλ-
ψης, στις περιπτώσεις εκείνες που οι ασθενείς έχουν 
προσέλθει για εκούσια εξέταση ή νοσηλεύονται εκούσια, 
ενώ πληρούν τα οριζόμενα από το νόμο κριτήρια και προ-
ϋποθέσεις της ακούσιας περίθαλψης.

Αναφορικά με το παράρτημα Α και το προβλεπόμενο 
«8.Ιστορικό αναφερόμενων προηγούμενων ετεροκατα-
στροφικών ή/και αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών», 
κρίνεται επιβεβλημένο να τροποποιηθεί, καθώς με τη δι-
ατύπωση αυτή, στην Ιατρική Γνωμάτευση περιλαμβάνεται 
η καταγραφή στοιχείων που συσχετίζονται με την έννοια 
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της «επικινδυνότητας», ήδη εγκαταλειφθείσα μετά την 
υπογραφή της Σύμβασης του Οβιέδο, η οποία ορθώς δεν 
περιλαμβάνεται στα κριτήρια της ακούσιας περίθαλψης.

Στο παράρτημα Β, αναφορικά με την προβλεπόμενη 
συναίνεση, πρέπει να θεσπιστούν όροι και να προβλε-
φθεί η διαδικασία για την παροχή της αναφερόμενης συ-
ναίνεσης. 

Στο παράρτημα Ε σε συμμόρφωση με τον νομοθετι-
κά κατοχυρωμένο από το 1985 δια του Νόμου 1579 
επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή, πρέπει να αντικατα-
σταθεί η διατύπωση «Αριθμός νοσηλευτών άλλων βαθ-
μίδων» με τη φράση «Αριθμός Βοηθών Νοσηλευτών και 
Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού».

Το ερώτημα: «Έχουν οι νοσηλευτές εκπαιδευθεί στις 
τεχνικές αποκλιμάκωσης;» πρέπει να τροποποιηθεί, 
με την αφαίρεση της λέξης «νοσηλευτές» και την αντι-
κατάσταση της με την φράση «μέλη  της θεραπευτικής 
ομάδας», καθώς η διαδικασία των τεχνικών αποκλιμά-
κωσης προϋποθέτει και απαιτεί, σύμφωνα με τη διεθνή 
βιβλιογραφία και πρακτική, την εκπαίδευση, την 
συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των με-
λών της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής 
Ομάδας και δεν αποτελεί αποκλει-
στική αρμοδιότητα ή καθήκον των 
Νοσηλευτών.

Να διορθωθούν ο υπολογι-
σμός του δεκαδικού αριθμού για 
τη μισή ώρα των δεκαδικών στη 
μισή ώρα.

Πέραν όλων των ανωτέ-
ρω επισημαίνουμε την απουσία 
προβλέψεων σχετικά με την υπο-
στελέχωση των Δομών που ήδη 
λειτουργούν, αλλά και σχετικά με 
την παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος 
εργασίας και θεραπείας. Ειδικότερα:

Λόγω της επιβάρυνσης των νοσοκομει-
ακών δομών κατά τα ανωτέρω με όλα τα περιστατικά 
ακούσιας νοσηλείας έως σήμερα και της τραγικής υπο-
στελέχωσης των Τμημάτων, το προσωπικό έχει οδηγηθεί 
σε πλήρη εξουθένωση και ψυχική εξόντωση, μη δυνάμε-
νο να ανταποκριθεί στις θεραπευτικές ανάγκες, οι οποίες 
ολοένα και αυξάνονται.

Οι οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης και αδειών στους 
Νοσηλευτές ανέρχονται σε εκατοντάδες και είναι αδύ-
νατη η έκδοση των προγραμμάτων κατά τις επιταγές της 
Νομοθεσίας αναφορικά με την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας, ενώ οι Νοσηλευτές, δεν λαμβάνουν τις κανο-
νικές τους άδειες, εργαζόμενοι χωρίς να αναπαύονται 
επαρκώς και υπερβάλλοντας εαυτόν, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις θεραπείας.

Συνέπεια της εξουθένωσης στην οποία έχουν οδηγη-
θεί, σε συνδυασμό με την ίδια τη φύση της εργασίας του 
Νοσηλευτή, είναι η διακινδύνευση της ίδιας της υγείας 
των ασθενών, ιδίως της ευπαθούς ομάδας των ακουσί-
ως νοσηλευομένων, χωρίς φυσικά να συντρέχει ουδεμία 

υπαιτιότητα των νοσηλευτών.
Η επαγγελματική εξουθένωση οδηγεί σε νοσηλευτι-

κά λάθη, αύξηση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, 
αύξηση των ενδονοσοκομειακών υποτροπών και επι-
πλοκών, χαμηλό βαθμό ικανοποίησης των ασθενών και 
των συγγενών, αύξηση ασθενειών του προσωπικού και 
απουσία από την εργασία του, χαμηλό δείκτη ποιότητας 
κ.ά.

Είναι επομένως επιβεβλημένη η νομοθετική καθι-
έρωση ειδικής και σύμφωνης με τις επιταγές του ΠΟΥ 
αναλογίας νοσηλευτή-κλίνης στα ψυχιατρικά τμήματα 
των Νοσοκομείων αλλά και προδιαγραφών στελέχω-
σης των δομών και μονάδων  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Ψυχικής Υγείας που φιλοξενούν περιστατικά ακούσιας 
ψυχιατρικής περίθαλψης με πρόβλεψη συνεπειών σε πε-
ρίπτωση μη τήρησης της αναλογίας αυτής.

Δεν πρέπει να υποτιμάται δε το γεγονός ότι τα περι-
στατικά βίας και επιθέσεων εναντίον του προσωπικού, 
αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Όπως είναι 

ευρέως γνωστό, οι νοσηλευτές των ψυχιατρι-
κών δομών, στηρίζουν με όλες τους τις 

δυνάμεις ένα σύστημα ψυχικής υγείας 
με πάρα πολλά προβλήματα. Πασχί-

ζουν και μοχθούν καθημερινά για 
τη παροχή νοσηλευτικής φροντί-
δας στο ΕΣΥ και όχι μόνο δεν 
ανταμείβονται, έστω ηθικώς, 
όχι μόνο δεν έχει ληφθεί καμία 
μέριμνα για την ασφάλειά τους 
κατά την παροχή της εργασίας 

τους, αλλά σε κάποιες περιπτώ-
σεις οδηγούνται στα δικαστήρια 

ως κατηγορούμενοι, αντιμετωπιζό-
μενοι σαν κοινοί εγκληματίες και ως 

τα εξιλαστήρια θύματα για όλα τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της ψυ-

χικής υγείας.
Αν και είναι αυτονόητο, σημειώνουμε ότι οι αρμοδιό-

τητες των Νοσηλευτών αφορούν αποκλειστικά και μόνο 
στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σύμφωνα με τα δι-
δάγματα της νοσηλευτικής επιστήμης και σε αυτήν πρέ-
πει να περιοριστούν, προς όφελος των ασθενών, εφόσον 
εξασφαλιστεί η εργασία τους σε περιβάλλον ασφαλές.

Για το λόγο αυτό, είναι περισσότερο από επιβεβλη-
μένη η πρόβλεψη μέτρων ασφαλείας, σε συμμόρφωση 
με τη Νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια, με θετι-
κή διάταξη που να λύνει άπαξ και δια παντός το σοβαρό 
αυτό πρόβλημα, που συνδέεται τόσο με την ασφάλεια 
των εργαζομένων, όσο και με το σεβασμό των ανθρώ-
πινων δικαιωμάτων και την προστασία της αξιοπρέπειας 
των ασθενών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας
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Αναφορικά με τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο 
ανάπαυσης, προκειμένου περί υπαλλήλων που εργάζο-
νται σε βάρδιες, επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς 
των διατάξεων του άρθρου 2 του ΠΔ 88/1999 (Ελάχι-
στες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργα-
σίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ, ΦΕΚ 
Α΄ 94), Εργασία κατά βάρδιες είναι κάθε μέθοδος οργά-
νωσης της ομαδικής εργασίας, κατά την οποία οι εργα-
ζόμενοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον στις ίδιες θέσεις 
εργασίας με ορισμένο ρυθμό, περιλαμβανομένου του 
ρυθμού περιτροπής και η οποία μπορεί να είναι συνεχής 
ή ασυνεχής πράγμα το οποίο υποχρεώνει τους εργαζόμε-
νους να επιτελούν μια εργασία σε διαφορετικές ώρες, σε 
μια δεδομένη περίοδο ημερών ή εβδομάδων, ενώ Εργα-

ζόμενος σε βάρδιες είναι κάθε εργαζόμενος με ωράριο 
που εντάσσεται σε πρόγραμμα εργασίας κατά βάρδιες.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3 του ως άνω ΠΔ, «Για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη από έντεκα (11) συνεχείς ώρες. Η περίοδος 
των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών αρχίζει την 00:01 και 
λήγει την 24:00 ώρα».

Με τις παραπάνω διατάξεις τίθεται ο γενικός κανόνας 
του ελάχιστου χρόνου ανάπαυσης. Αυτομάτως γίνεται, 
λοιπόν, αντιληπτό, ότι η μη διασφάλιση μιας συνεχούς 
περιόδου έντεκα (11) ωρών ανάπαυσης ανά 24ώρο 
αποτελεί παράνομη πρακτική, για την οποία οι υπάλληλοι 
θα πρέπει τουλάχιστον να υποβάλουν έγγραφη αναφορά. 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΡΔΙΩΝ

Βράβευση κ. Ανδριάνας Θεοδωρακοπούλου

Ο Καθηγητής Δημήτριος Τούσουλης
Διευθυντής της  Α Καρδιολογικής Κλινικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Α’ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Αθηνών  απένειμε <<ΒΡΑΒΕΙΟ>> στην Ανδριάνα 
Θεοδωρακοπούλου για την εξαίρετη διαχρονική  
προσφορά της στην Α Καρδιολογική Κλινική του 
Γ.Ν.Α. <<ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ>> 

Η απονομή έγινε στο συνέδριο 15 CARDIO 
ATHENA 2019 στην τελετή έναρξης στις 8-03-
2019 στο ξενοδοχείο Royal Olympic

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Θεσμός για το σύγχρονο νοσηλευτή

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

τηλ.: 210 5244760

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την ΕΝΕ με 18 μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

www.pasyno2019.gr

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

ΑΦ
ΙΑ

: Α
Ν

ΑΣ
ΤΑ

ΣΙ
Α 

ΛΙ
ΑΠ

Η
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ


